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Geachte lezers,

In 1968, drie jaren na het einde van het Tweede Vati-
caans Concilie, publiceert paus Paulus VI zijn encykliek 
‘Humanae vitae’, over het huwelijk en de geboortereg-
ling. Ze verschijnt op 25 juli en verklaart alle kunstmatige 
methoden die de geboorteregling tot doel hebben voor 
“intrinsiek onbetamelijk”. Daarmee bevestigt de paus op-
nieuw de traditionele leer van de Kerk en stelt zich op te-
gen de openbare mening die zeer gunstig is voor een ver-
soepeling van de katholieke leer.

De paus herinnert in deze encykliek eraan dat “deze 
leer, die door het kerkelijk leergezag herhaaldelijk is uit-
eengezet, berust op de onverbrekelijke band, die God 
heeft vastgesteld en die de mens niet uit eigen beweging 
kan breken, tussen de beide betekenissen die in de huwe-
lijksdaad liggen besloten: eenwording en voortplanting,” 
en hij geeft te kennen hoe de Kerk denkt over der geboor-
teregeling: “Steunend op deze grondbeginselen van de 
menselijke en christelijke huwelijksleer moeten wij dan 

ook opnieuw verklaren, dat de directe onderbreking van 
het reeds begonnen voortplantingsproces, en vooral de 
rechtstreeks gewilde abortus, ook als deze om therapeuti-
sche redenen wordt verricht, als geoorloofd middel ter ge-
boorteregeling geheel en al te verwerpen is. Evenzo moet, 
zoals het kerkelijk leergezag herhaaldelijk heeft verklaard, 
de rechtstreekse, hetzij blijvende hetzij tijdelijke, sterilisa-
tie van de man of van de vrouw worden veroordeeld.  Is 
evenzo te verwerpen elke handeling die zich, hetzij voor-
afgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de 
voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuur-
lijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten 
doel zou stellen of als middel zou aanwenden.”

De encykliek echter moedigt aan om de toevlucht te 
nemen tot de natuurlijke methodes van de geboorterege-
ling, wel onder achtneming van verschillende voorwaar-
den. Deze voorwaarden moeten aanwezig zijn opdat de 
natuurlijke geboorteregeling veroorloofd is: “Wanneer de 
lichamelijke of geestelijke situatie van de echtgenoten of 
uiterlijke omstandigheden dus rechtmatige redenen ge-
ven om de opeenvolgende geboorten met langduriger 
tussenpozen te doen plaatsvinden, dan is het de echtge-
noten volgens de leer van de Kerk geoorloofd om reke-
ning te houden met de natuurlijke perioden die aan de 
voortplantingsfuncties inherent zijn, teneinde slechts in 

Editorial

Vandaag kunnen wij de stelling-
name van Paus Paulus VI zien 
als een profetie. Hij heeft in de 
late jaren zestig duidelijk gezien 
welke gevolgen het met zich mee 
brengt als men de seksualiteit 
van de voortplanting wil scheiden.

de onvruchtbare perioden huwelijksomgang te hebben en de 
geboorten daardoor zo te regelen, dat de zedenleer die wij 
zojuist hebben uiteengezet geen geweld wordt aangedaan.”

De publicatie van deze encykliek was als een koude dou-
che voor de katholieke wereld die dacht dat de Kerk zich met 
het Tweede Vaticaans Concilie bij de wereld had aangesloten. 
De reactie, in het bijzonder in de kringen van de intellectu-
elen en van verschillende bisschoppenconferenties was des 
te heviger omdat deze stellingname afkomstig was van een 
paus die doorging als een symbool van openheid en men-
selijkheid. Onder de gelovigen onststond grote verwarring, 
in de hiërarchie van de Kerk een splitsing, de paus werd ge-
isoleerd, bij de modernisten groeide de bitterheid. Overal 
waren krantenkoppen te lezen als: “De paus verbiedt voor-
behoedsmiddelen” en “de Kerk keert terug naar de middel-
eeuwen”. De gelovigen en een groot gedeelte van de geeste-
lijkheid zaten met hun handen in de haren. De uittocht uit 
de kerken raakte in een stroomversnelling en velen keerden 
de Kerk de rug toe.

Maar het meest pijnlijke gevolg van deze encykliek is, 
dat op lange termijn de breuk tussen de verkondiging van 
de Kerk en de praktijk van de gelovigen steeds duidelijker 
wordt. De grote principes en het dogma blijven onveranderd 
en de kerkelijke hiërarchie zegt in wezen: “Wij verkondigen 
u de juiste weg, de weg van de volmaaktheid.” De gelovigen 
van hun kant omzeilen de regelgeving en komen vaak met 
hun biechtvaders tot een praktische schikking. De Kerk ver-
kondigt wetten en duldt tegelijkertijd dat een groot gedeelte 
van haar gelovigen die niet meer aanvaardt. Zij toont hun 
een ideaal zonder de verwezenlijking op te eisen. Zeker kun-
nen de idealen van nature nooit de manier van leven van de 
massa weergeven. Altijd steken ze uit boven het gewone en 
omkleden zich vaak met de aura van het onbereikbare. Niet-
tegenstaande alle opschudding blijft de Kerk doorgaan de 
moraal te verkondigen, ook al oogst ze daarvoor minachting 
en wordt ze aangeklaagd hard en meedogenloos te zijn.

In het vervolg van de publicatie van Humanae vitae ver-
klaren meer dan tweehonderd Amerikaanse katholieke the-
ologen dat dit document geen onfeilbare leer van de Kerk is, 
en dat de echtgenoten bijgevolg “in overeenstemming met 
hun geweten beslissen kunnen dat de kunstmatige geboorte-
regeling onder bepaalde voorwaarde gepermitteerd is.” Ver-
schillende bisschoppenconferenties over de hele wereld leg-
gen de nadruk op de persoonlijke vrijheid van de gewetens 
en streven ernaar om het bindende karakter van de encykliek 
te verzachten.

Vandaag kunnen wij de stellingname van Paus Paulus VI 
zien als een profetie. Hij heeft in de late jaren zestig duide-
lijk gezien welke gevolgen het met zich mee brengt als men 
de seksualiteit van de voortplanting wil scheiden: men opent 
de deur voor onomkeerbare veranderingen op menselijk ge-
bied: abortus, euthanasie, genmanipulatie, verseksualisering 
van het leven en merchandising van het lichaam zijn er het 
logisch gevolg van.

Pater Jürgen Wegner
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...
De zeer zware verplichting om het 

menselijk leven over te dragen, die de 
echtgenoten tot vrije en verantwoor-
delijke medewerkers van de goddelij-
ke Schepper maakt, is voor hen steeds 
een bron van grote vreugde geweest, 
ook al bracht zij soms heel wat moei-
lijkheden en verdriet mee. Het nako-
men van deze verplichting heeft de 
echtgenoten altijd al voor ernstige ge-
wetensproblemen gesteld; maar de 
jongste ontwikkeling van de maat-
schappij heeft tot zulke veranderin-
gen geleid, dat nieuwe vraagstukken 
zijn opgeworpen die de Kerk niet uit 
de weg mag gaan, omdat ze immers 
tot een domein behoren dat het leven 
en het geluk van de mensen ten diep-
ste raakt. 

Nieuwe gegevens van 
  het probleem 
De opgetreden veranderingen zijn 

inderdaad van groot belang en van ver-
schillende aard. Het gaat op de eerste 
plaats om de snelle bevolkingsgroei; 
velen zijn bang, dat de wereldbevol-
king sneller blijft groeien dan de be-
schikbare hulpbronnen toestaan; tal-
rijke gezinnen en talrijke volkeren die 
naar ontwikkeling streven, zijn dan 
ook bezorgd voor nog grotere tekor-
ten. Vandaar dat de verleiding groot is 
voor de regeringen om dit gevaar met 
de meest radicale maatregelen tegen 
te gaan. Daar komt nog bij, dat niet 
alleen de werk- en woongelegenheid, 
maar ook de toenemende eisen op 
het gebied van economie en onder-
wijs een levenswijze opleggen waar-
bij het heden ten dage vaak moeilijk 
is om een groter aantal kinderen een 
passende opvoeding te geven. 

Bovendien neemt men een ver-
andering waar zowel in het zicht op 

Humanae vitae
Encycliek van Zijne Heiligheid Paus Paulus VI

over het huwelijk en de geboorteregeling
25 juli 1968

de persoon van de vrouw en op haar 
plaats in de maatschappij als in de 
waardering van de echtelijke liefde 
binnen het huwelijk en in de beteke-
nis van de huwelijksdaden met be-
trekking tot deze liefde. 

Tenslotte en vooral dient erop te 
worden gewezen, dat de mens een zo 
geweldige vooruitgang heeft geboekt 
in de beheersing en de verstandelijke 
ordening van de natuurkrachten, dat 
hij deze beheersing over het geheel 
van zijn leven tracht uit te brei-
den; dat wil zeggen over zijn 
lichaam, over zijn geestelijk 
leven, over zijn maatschap-
pelijk leven en zelfs over de 
wetten die de voortplanting 
van het leven regelen. 

Nieuwe problemen
Deze situatie roept nieuwe 

problemen op. Als men re-
kening houdt met de 
huidige levens-
omstandighe-
den en met 
de beteke-
nis van de 
h u w e -
li jks-

gemeenschap voor de harmonie en 
de wederzijdse trouw van de echt-
genoten, zou een herziening van de 
tot dusver geldende morele normen 
dan niet op zijn plaats zijn, temeer 
als men bedenkt, dat deze slechts ten 
koste van zware, soms heldhaftige of-
fers kunnen worden nagekomen? 

Zou men er vervolgens, door het 
zogenaamde totaliteitsbeginsel ook 
op dit gebied toe te passen, niet mee 

kunnen instemmen, dat de 
wens om tot een minder 

overvloedige, maar 
meer met de rede 
overeenstemmende 

vruchtbaarheid te 
komen de materi-
eel onvruchtbaar 
makende ingreep 

tot een geoorloofde 
en vooruitziende 
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geboorteregeling maakt? Zou men, 
met andere woorden, niet de opvat-
ting kunnen volgen, dat de voortplan-
ting als huwelijksdoel veeleer het ge-
heel van het huwelijksleven betreft 
dan de afzonderlijke daden ervan? 
Men stelt zich bovendien de vraag, of, 
nu de moderne mens zich meer van 
zijn verantwoordelijkheid bewust is 
geworden, voor hem thans niet het 
ogenblik is gekomen om de zorg voor 
de overdracht van het leven liever aan 
zijn verstand en wil toe te vertrouwen 
dan aan de wetmatigheden van zijn li-
chaam. 

...

Alomvattend zicht op de mens 
 Zoals elk ander vraagstuk betref-

fende het menselijk leven moet men 
het probleem van de voortplanting 
over alle bijzondere aspecten heen - 
zoals het biologische of het psycho-
logische, het demografische of het so-
ciologische aspect - in het perspectief 
zien van een alomvattend zicht op de 
mens en op de taak waartoe hij is ge-
roepen en die niet slechts natuurlijk 
en aards is, maar tegelijk bovenna-
tuurlijk en eeuwig. En omdat velen 
bij hun poging om de kunstmatige 
methoden van geboortebeperking te 
rechtvaardigen een beroep doen op 
de eisen ofwel van de echtelijke lief-
de ofwel van een verantwoord ouder-
schap, is het noodzakelijk deze twee 
belangrijke beginselen van het huwe-
lijksleven duidelijk te omschrijven en 
in het juiste licht te plaatsen...

De echtelijke liefde laat ons eerst 
dan haar ware aard en adel zien, wan-
neer wij haar beschouwen in haar laat-
ste oorsprong, in God «die Liefde is» 
(1 Joh. 4, 8) en die de Vader is «naar 
wie alle vaderschap in de hemel en op 
aarde genoemd wordt.» (Ef. 3, 15)

Verre van dat het huwelijk dus uit 
het toeval of uit een blinde samen-
loop van natuurkrachten voortkomt, 
is het een wijze en voorzienige instel-
ling van de goddelijke Schepper om 
zijn liefdesplan in de mensen tot wer-
kelijkheid te maken. Daarom streven 
de echtgenoten door de wederzijdse 
overgave, die aan hen en uitsluitend 
aan hen beiden eigen is, naar de per-
soonsgemeenschap waardoor zij el-
kaar vervolmaken om met God samen 

te werken aan de verwekking en op-
voeding van nieuwe levens. Voor hen 
die door het heilig doopsel zijn gerei-
nigd, bezit het huwelijk bovendien de 
waardigheid van een sacramenteel ge-
nadeteken, doordat het de vereniging 
van Christus en de Kerk afbeeldt. In 
dit licht treden duidelijk de eigen-
schappen en eisen naar voren die ken-
merkend zijn voor de echtelijke lief-
de; het is van het hoogste belang deze 
op hun juiste waarde te schatten. 

Zij is vóór alles een volledig men-
selijke, dat wil zeggen tegelijk zinne-
lijke en geestelijke liefde. Het gaat dus 
niet alleen om een louter natuurlij-
ke of emotionele drift, maar ook en 
vooral om een vrije wilsdaad die zich 
in de vreugden en in het verdriet van 
het dagelijks leven zoekt voort te zet-
ten, ja te vermeerderen; en wel zo dat 
de echtgenoten één van hart en ziel 
worden en samen hun menselijke 
voltooiing bereiken. 

Zij is vervolgens een alomvattende 
liefde, dat wil zeggen een heel bijzon-
dere vorm van persoonlijke vriend-
schap, waarbij de echtgenoten alles 
grootmoedig met elkaar delen zon-
der ongerechtvaardigd voorbehoud 
of egoïstische berekening. Wie zijn 
partner werkelijk liefheeft, heeft deze 
niet alleen lief om wat hij van hem of 
haar ontvangt, maar om hem of haar 
zelf, blij zijn partner door de gave van 
zichzelf te kunnen verrijken. 

De echtelijke liefde is ook trouw 
en uitsluitend tot de dood; want al-
dus aanvaarden bruid en bruidegom 
haar op de dag waarop zij zich vrij en 
in volledig bewustzijn door de hu-
welijksband aan elkaar verplichten. 
Hoewel het soms moeilijk kan zijn 
deze echtelijke trouw op te brengen, 
kan niemand beweren, dat zij onmo-
gelijk zou zijn, edel en vol verdienste 
als zij is in tegenspoed. Het voorbeeld 
van zoveel echtparen door de eeu-
wen heen bewijst niet alleen, dat zij 
met het wezen van het huwelijk over-
eenstemt, maar bovendien, dat zij de 
bron is van een diep en duurzaam ge-
luk. 

Deze liefde is tenslotte vruchtbaar, 
omdat zij immers niet in de gemeen-
schap van de echtgenoten kan blij-
ven opgesloten, maar zich wil verwij-
den en nieuwe levens wil verwekken. 

Door hun innerlijke aard zijn het hu-
welijk en de huwelijksliefde gericht op 
gezinsstichting. Van het huwelijk zijn 
de kinderen waarlijk een uitmuntend 
geschenk en zijzelf dragen hogelijk bij 
tot het welzijn van de ouders. 1

Verantwoord ouderschap 
De echtelijke liefde verlangt der-

halve van de echtgenoten, dat zij zich 
terdege bewust zijn van hun opdracht 
tot verantwoord ouderschap, waarop 
men heden ten dage met het volste 
recht zoveel nadruk legt en waarvan 
een juist begrip dan ook noodzakelijk 
is. Het dient dus te worden beschouwd 
vanuit verschillende, gerechtvaardig-
de gezichtshoeken, die onderling met 
elkaar in verband staan.

Vooreerst, met betrekking tot de 
biologische processen, betekent ver-
antwoord ouderschap kennis en eer-
biediging van de functies hiervan; 
want in het vermogen om nieuw le-
ven te verwekken, ontdekt de men-
selijke rede biologische wetten die 
deel uitmaken van de menselijke per-
soon.2

Vervolgens, wat de instincten en 
hartstochten betreft, betekent verant-
woord ouderschap de noodzakelijke 
beheersing die verstand en wil daar-
over moeten uitoefenen. Voor wat 
de fysieke, economische, psychologi-
sche en sociale omstandigheden aan-
gaat, kan men zeggen, dat diegenen 
verantwoord ouderschap uitoefenen 
die ofwel het weloverwogen en edel-
moedig besluit nemen om een groot 
gezin te stichten, ofwel, om ernstige 
redenen en met inachtneming van 
de voorschriften van de moraal, voor 
een bepaalde of een onbepaalde tijd 
de geboorte van een kind besluiten te 
vermijden. 

Verder brengt het verantwoord ou-
derschap waarover wij spreken voor-
al een nieuwe, diepe verhouding mee 
tot de objectieve morele orde die door 
God is ingesteld en waarvan het recht-
schapen geweten de getrouwe tolk is. 
De opdracht tot verantwoord ouder-
schap houdt dus in, dat de echtge-
noten hun verplichtingen erkennen 
tegenover God, tegenover zichzelf, 
tegenover hun gezin en tegenover de 
maatschappij, met behoud van de 
juiste rangorde van waarden. 
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Bij de taak het leven over te dra-
gen, staat het hun bijgevolg niet vol-
komen vrij naar eigen goeddunken 
te handelen, alsof zij op geheel eigen 
en vrije wijze zouden mogen bepa-
len, welke weg voor hen verantwoord 
is; zij zijn daarentegen verplicht hun 
gedrag in overeenstemming te bren-
gen met de bedoeling van de godde-
lijke Schepper, die in het wezen van 
het huwelijk en van de huwelijksdaad 
ligt uitgedrukt en die door het onafge-
broken onderricht van de Kerk wordt 
verkondigd. 

Doelstelling van de    
  huwelijksdaad 

De daden waarbij de echtgenoten 
zich innig en kuis verenigen en waar-
door het menselijk leven wordt over-
gedragen ... houden niet op gewettigd 
te zijn, wanneer men mag verwach-
ten, dat zij door oorzaken die buiten 
de wil van de echtgenoten liggen on-
vruchtbaar zullen zijn, omdat zij er 
immers op gericht blijven de vereni-
ging van de echtgenoten tot uitdruk-
king te brengen en te versterken. De 
ervaring leert trouwens, dat in feite 
niet iedere echtelijke ontmoeting tot 
nieuw leven leidt. Want God heeft in 
Zijn wijsheid de natuurlijke wetten 
en perioden van de vruchtbaarheid 
zo vastgesteld, dat deze reeds vanuit 
zichzelf tussenpozen doen ontstaan 
tussen de opeenvolgende geboorten. 
Evenwel, wanneer de Kerk de mensen 
aanspoort de voorschriften van de na-
tuurwet in acht te nemen, die zij door 

haar onafgebroken onderricht uit-
legt, dan leert zij, dat elke huwelijks-
daad per se open moet blijven voor de 
overdracht van het menselijk leven.

Eenwording en voortplanting 
Deze leer, die door het kerkelijk 

leergezag herhaaldelijk is uiteengezet, 
berust op de onverbrekelijke band, 
die God heeft vastgesteld en die de 
mens niet uit eigen beweging kan bre-
ken, tussen de beide betekenissen die 
in de huwelijksdaad liggen besloten: 
eenwording en voortplanting. 

Immers, terwijl de huwelijksdaad 
man en vrouw op de meest innige 
wijze verenigt, stelt zij hen door haar 
innerlijke structuur in staat om nieuw 
leven te verwekken, volgens de wet-
ten die in de natuur zelf van de man 
en van de vrouw staan geschreven. 
Alleen wanneer deze beide wezenlij-
ke aspecten, namelijk de eenwording 
en de voortplanting, bewaard blijven, 
behoudt de huwelijksdaad ten vol-
le haar zin van wederzijdse en echte 
liefde en haar gerichtheid op de zeer 
verheven roeping van de mens tot het 
ouderschap. Wij zijn van mening, dat 
de mens van onze tijd meer dan ooit 
in staat is om in te zien, hoezeer deze 
leer overeenstemt met de menselijke 
rede. 

Men wijst er immers terecht 
op, dat een h u w e l i j k s -
daad die aan de partner 
wordt op- gedrongen 
z o n - der met 

zijn situatie en zijn rechtmatige ver-
langens rekening te houden geen ech-
te daad van liefde is en bijgevolg in 
strijd is met de eisen van een juiste 
morele orde in de betrekkingen tus-
sen de echtgenoten. Evenzo zal men, 
als men er goed over nadenkt, moe-
ten erkennen, dat de daad van weder-
zijdse liefde die schade toebrengt aan 
het vermogen tot voortplanting van 
het leven, dat de goddelijke Schep-
per volgens bijzondere wetten daarin 
heeft vastgelegd, in tegenspraak is zo-
wel met het goddelijk plan waarnaar 
het huwelijk is gevormd als met de wil 
van de Oorsprong van het menselijk 
leven. Wanneer men daarom van dit 
geschenk van God gebruik maakt en, 
al is het maar gedeeltelijk, de beteke-
nis en -doelstelling eraan ontneemt, 
gaat men in tegen de natuur van de 
man en de vrouw en tegen beider in-
nige band en daarmee is men tevens 
in strijd met het plan van God en zijn 
heilige wil. Wie echter de wetten van 
de voortplanting eerbiedigt, wanneer 
hij van het geschenk van de echtelijke 
liefde gebruik maakt, belijdt, dat hij 
geen heerser is over de bronnen van 
het leven, maar veeleer de dienaar van 
het plan dat door de Schepper is be-
gonnen. Want evenmin als de mens 
in het algemeen een onbegrensd 
beschikkingsrecht heeft over 
zijn lichaam, heeft hij dat 
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voor de opvoeding van de reeds ge-
boren kinderen. Op deze vraag dient 
duidelijk te worden geantwoord: de 
Kerk is de eerste om het gebruik van 
het menselijk verstand toe te juichen 
en aan te bevelen bij een activiteit die 
de met rede begaafde mens zo nauw 
met zijn Schepper verbindt; maar zij 
verklaart, dat dit dient te geschieden 
met eerbiediging van de door God in-
gestelde orde. 

Wanneer de lichamelijke of gees-
telijke situatie van de echtgenoten of 
uiterlijke omstandigheden dus recht-
matige redenen geven om de opeen-
volgende geboorten met langduriger 
tussenpozen te doen plaatsvinden, 
dan is het de echtgenoten volgens de 
leer van de Kerk geoorloofd om reke-
ning te houden met de natuurlijke pe-
rioden die aan de voortplantingsfunc-
ties inherent zijn, teneinde slechts in 
de onvruchtbare perioden huwelijks-
omgang te hebben en de geboorten 
daardoor zo te regelen, dat de zeden-
leer die wij zojuist hebben uiteenge-
zet geen geweld wordt aangedaan. 8 

De Kerk blijft zichzelf in haar leer 
getrouw, wanneer zij het voor de echt-
genoten geoorloofd oordeelt om re-
kening te houden met de onvruchtba-
re perioden en wanneer zij als steeds 
ongeoorloofd het gebruik verwerpt 
van middelen die rechtstreeks tegen 
de conceptie ingaan, ook al wordt 
deze laatste handelwijze ingegeven 
door motieven die eerlijk en ernstig 
kunnen schijnen. In werkelijkheid be-
staat er tussen deze twee gevallen een 
wezenlijk verschil: in het eerste geval 
maken de echtgenoten op rechtma-
tige wijze gebruik van de natuurlijke 
ordening; in het andere geval belet-
ten zij het natuurlijk verloop van de 
voortplantingsorde. Ook al kan men 
niet ontkennen, dat de echtgenoten 
in beide gevallen met uitdrukkelijke 
wederzijdse instemming en om aan-
vaardbare redenen verdere kinderen 
willen uitsluiten en zekerheid probe-
ren te krijgen, dat er geen kinderen 
meer zullen worden geboren, niette-
min dient men tegelijk toe te geven, 
dat de echtgenoten zich alleen in het 
eerste geval, zo dikwijls als een nieu-
we zwangerschap om rechtmatige re-
denen ongewenst is, in de vruchtbare 

over zijn vermogen tot voortplanting 
als zodanig, en wel om een bijzonde-
re reden, aangezien dit naar zijn we-
zen gericht is op het verwekken van 
menselijk leven, waarvan God de oor-
sprong is. Het leven van de mensen is 
heilig, ...

Ongeoorloofde middelen
Steunend op deze grondbegin-

selen van de menselijke en christe-
lijke huwelijksleer moeten wij dan 
ook opnieuw verklaren, dat de direc-
te onderbreking van het reeds begon-
nen voortplantingsproces, en vooral 
de rechtstreeks gewilde abortus, ook 
als deze om therapeutische redenen 
wordt verricht, als geoorloofd mid-
del ter geboorteregeling geheel en al 
te verwerpen is. 3 

Evenzo moet, zoals het kerke-
lijk leergezag herhaalde-
lijk heeft ver-

klaard, de 
rechtstreekse, het-

zij blijvende hetzij tijdelij-
ke, sterilisatie van de man of van de 
vrouw worden veroordeeld. 4 

Evenzo is te verwerpen elke han-
deling die zich, hetzij voorafgaande 
aan de huwelijksgemeenschap, het-
zij tijdens de voltrekking ervan, het-
zij bij het verloop van haar natuurlij-
ke gevolgen, het verhinderen van de 
voortplanting ten doel zou stellen of 
als middel zou aanwenden. 5 

En om deze opzettelijk van hun 
vruchtbaarheid beroofde huwelijksda-
den te rechtvaardigen, mag men niet 
als geldige reden het beginsel aanvoe-
ren, dat een geringer kwaad te verkie-
zen is; en evenmin dat deze daden één 
geheel zouden vormen met de voor-
afgaande of nog volgende vruchtbare 
daden en zo met deze zouden delen 
in één en dezelfde morele goedheid. 
Want al kan het in werkelijkheid soms 
geoorloofd zijn een geringer mo-
reel kwaad toe te laten om een groter 
kwaad te vermijden of om een hoger 
goed te bevorderen,6 nooit is het ech-

ter geoorloofd, zelfs niet om zeer ern-
stige redenen, het kwade te doen, op-
dat het goede daaruit zou volgen: dat 
wil zeggen, dat men niet positief mag 
willen, wat in zijn wezen een overtre-
ding van de morele orde betekent en 
dus mensonwaardig is, ook al bedoelt 
men daarmee het welzijn van het in-
dividu, van het gezin of van de maat-
schappij te verdedigen en te bevorde-
ren. Het is dus een volkomen dwaling 
te menen, dat de opzettelijk van haar 
vruchtbaarheid beroofde en daarmee 
van binnen uit onbetamelijke huwe-
lijksdaad krachtens het geheel van 
een vruchtbaar huwelijksleven zou 
kunnen worden goedge-
vonden.

Thera-
peutische middelen 

De Kerk acht evenwel het ge-
bruik van de therapeutische midde-
len die voor de genezing van de ziek-
ten van het lichaam noodzakelijk zijn 
volstrekt niet ongeoorloofd, zelfs niet 
wanneer men kan voorzien, dat deze 
tot verhindering van de voortplanting 
zullen leiden, mits deze verhindering, 
om welke reden ook, maar niet recht-
streeks wordt beoogd. 7 

Toevlucht tot 
 onvruchtbare perioden 
Tegen deze leer van de Kerk inzake 

de huwelijksmoraal werpt men heden 
ten dage echter op, zoals wij hierbo-
ven hebben aangegeven, dat het een 
recht en een plicht is van de menselij-
ke rede om de krachten die de irratio-
nele natuur haar aanbiedt te bedwin-
gen en ze te ordenen op een doel dat 
met het menselijk welzijn overeen-
stemt. Welnu, sommigen vragen zich 
af, of het, wat het onderhavig pro-
bleem aangaat, in heel wat gevallen 
niet redelijk zou zijn om een kunst-
matige geboorteregeling toe te passen, 
wanneer rust en harmonie van het ge-
zin daardoor beter worden gewaar-
borgd en wanneer daardoor passen-
der voorwaarden worden verkregen 
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perioden van huwelijksomgang we-
ten te onthouden, terwijl zij daaren-
tegen in de onvruchtbare perioden 
huwelijksomgang hebben om elkaar 
hun liefde te bewijzen en hun belofte 
van trouw te beschermen; door zo’n 
gedrag leveren zij het bewijs van een 
waarachtig en volkomen eerlijke lief-
de. 

Ernstige gevolgen
Een weldenkend mens kan zich er 

nog beter van overtuigen, dat de leer 
die de Kerk op dit gebied voorstaat 
waar is, wanneer hij zijn aandacht 
richt op de gevolgen van de midde-
len en methoden ter kunstmatige ge-
boorteregeling. Laat hij op de eerste 
plaats eens overwegen, welk een bre-
de en gemakkelijke weg deze handel-
wijze zou kunnen openstellen voor 
de huwelijksontrouw of voor het alge-
meen zedenverval. Er is werkelijk geen 
grote ervaring nodig om de menselij-
ke zwakheid te kennen en om te be-
grijpen, dat de mensen - en vooral de 
jeugd, zo kwetsbaar op het punt van 
hartstochten - aansporing nodig heb-
ben om aan de zedenwet trouw te blij-
ven en dat het noodlottig is hun een 
gemakkelijke weg te wijzen om deze 
wet te overtreden. Het valt ook te vre-
zen, dat de man, wanneer hij aan het 
gebruik van deze anticonceptionele 
middelen gewend is geraakt, de eer-
bied voor zijn vrouw verliest, haar 
zonder zich om haar lichamelijk en 
geestelijk evenwicht te bekommeren 
tot een middel ter egoïstische bevredi-
ging van zijn hartstocht maakt en haar 
niet meer als zijn geëerbiedigde en ge-
liefde levensgezellin beschouwt. 

Laat hij er bovendien eens goed 
over nadenken, welk een gevaarlijk 
wapen men op die wijze in handen 
legt van een burgerlijke overheid die 
zich niets aan de voorschriften van de 
moraal gelegen zou laten liggen. Wie 
zou de regering kunnen veroordelen 
die ter oplossing van de nationale 
problemen het middel aangrijpt dat 
voor de echtgenoten als geoorloofd 
is erkend om hun gezinsproblemen 
op te lossen? Wie zou de burgerlijke 
overheid ervan kunnen weerhouden 
de meest doeltreffend gebleken anti-
conceptionele methode te bevorde-
ren, ja voor allen verplichtend te stel-

precies als haar goddelijke Stichter tot 
een teken is dat weersproken wordt, 
vgl. Lk. 2, 34 doet daarom nog geen 
afstand van de haar opgelegde taak, 
om de gehele zedenwet, zowel de na-
tuurlijke als de evangelische, nederig 
en ferm te verkondigen. 

Omdat het niet de Kerk is die deze 
beide wetten heeft ingesteld, heeft zij 
er niet over te beslissen, maar slechts 
hun behoedster en tolk te zijn, en het 
zal haar nooit mogelijk zijn om tot 
geoorloofd te verklaren, wat in wer-
kelijkheid ongeoorloofd is, omdat het 
naar zijn wezen steeds ingaat tegen 
het waarachtig welzijn van de mens.

De Kerk is er zich volledig van be-
wust, dat zij door de huwelijksmoraal 
in haar totaliteit te beschermen, bij-
draagt tot de opbouw van een authen-
tiek menselijke cultuur; bovendien 
spoort zij de mens aan om zich niet 
aan zijn verantwoordelijkheden te 
onttrekken door zich aan technische 
middelen over te geven; en daarmee 
waarborgt zij de waardigheid van de 
echtgenoten. Door deze handelwijze 
toont de Kerk, in trouw aan het voor-
beeld en de leer van de goddelijke Ver-
losser, dat zij de mensen een oprech-
te en edelmoedige liefde toedraagt en 
hen reeds op hun aardse tocht poogt 
te helpen, om als zonen deel te heb-
ben aan het leven van de levende God, 
Vader van alle mensen. 

Onze woorden zouden de gedach-
te en zorg van de Kerk, moeder en 
leermeesteres van alle volkeren, niet 
volledig weergeven, als zij de mensen, 
na hen te hebben aangespoord om de 
goddelijke huwelijkswet te onderhou-
den en na te leven, geen steun zou ge-

len zo dikwijls zij dit noodzakelijk 
acht? Door de moeilijkheden te wil-
len ontlopen die individu, gezin en 
maatschappij bij het naleven van de 
goddelijke wet ontmoeten, zou men 
op die manier aan de willekeur van de 
burgerlijke overheid een vrijbrief ge-
ven om zich met de meest persoonlij-
ke en intieme sfeer van de echtgeno-
ten te bemoeien. 

Als wij de plicht om het leven 
door te geven niet aan de willekeur 
van de mensen willen overlaten, dan 
dienen wij dus ook noodzakelijk te 
erkennen, dat er aan de macht die de 
mens over zijn eigen lichaam en de 
natuurlijke functies ervan kan bezit-
ten grenzen zijn gesteld die men niet 
mag overschrijden; grenzen die geen 
mens mag schenden, of hij nu parti-
culier is of met openbaar gezag be-
kleed. Deze grenzen worden om geen 
andere reden gesteld dan om de eer-
bied die aan het hele menselijk li-
chaam en aan de natuurlijke functies 
ervan verschuldigd is, volgens de be-
ginselen die wij hierboven hebben 
vermeld en volgens het juiste begrip 
van het zogenaamde totaliteitsbegin-
sel dat onze voorganger Pius XII heeft 
uiteengezet. 

Garantie van waarden 
Het valt te voorzien, dat deze tra-

ditionele leer wellicht niet door al-
len gemakkelijk zal worden aan-
vaard, aangezien al teveel stemmen 
een geluid laten horen dat, nog ver-
sterkt door de moderne communica-
tiemiddelen, met de stem van de Kerk 
in wanklank staat. De Kerk echter, die 
zich er niet over verwondert, dat zij 
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ven bij een eerlijke geboorteregeling 
in de moeilijke levensomstandighe-
den die in onze tijd op de gezinnen 
en landen drukken. De Kerk kan je-
gens de mensen immers geen andere 
houding aannemen dan haar godde-
lijke Verlosser: zij kent hun zwakheid, 
zij heeft medelijden met de menigte, 
zij neemt de zondaars op; maar zij 
kan er niet van afzien de wet te on-
derwijzen die uiteindelijk specifiek is 
voor een menselijk leven dat tot zijn 
oorspronkelijke waarheid is terug-
gebracht en door de Geest van God 
wordt geleid.

Zelfbeheersing
De leer van de Kerk over de ge-

boorteregeling, die niets anders dan 
de goddelijke wet verkondigt, zal zon-
der twijfel aan velen niet alleen moei-
lijk, maar zelfs onmogelijk in praktijk 
te brengen schijnen. Zeker, zoals alle 
grote waarden die edel en belangrijk 
zijn, vergt deze wet van de individu-
ele mens, van het gezin en van de ge-
meenschap een vast voornemen en 
veel inspanning. Ja, zij zou niet na 
te leven zijn, als Gods genade, die de 
goede wil van de mensen steunt en 

sterkt, niet te hulp kwam. Maar als 
men de zaak nauwkeurig overweegt, 
zal men zeker inzien, dat deze in-
spanning de mens adelt en de maat-
schappij ten goede komt. 

Een juiste en eerlijke geboortere-
geling eist van de echtgenoten op de 
allereerste plaats, dat zij een diep-
gaand inzicht in de echte waarden 
van het leven en van het gezin bezit-
ten en zich een volmaakte zelfbeheer-
sing aanleren. Willen rede en vrije wil 
de natuurlijke drift bedwingen, dan is 
ongetwijfeld een ascese nodig om de 
liefdesuitingen die specifiek zijn voor 
het huwelijksleven volledig te regelen; 
dat is met name vereist, wanneer men 
de periodieke onthouding toepast. 
Maar verre van de liefde der echtge-
noten te schaden, geeft deze zelfbe-
heersing, graadmeter van de kuisheid, 
haar juist een grotere menselijke waar-
de. Zij vraagt zeker een voortdurende 
krachtsinspanning, maar door haar 
heilzame werking brengen de echtge-
noten zichzelf volledig tot ontplooi-
ing en verrijken zij zich met geestelij-
ke waarden: zij schenkt het huisgezin 
rijke vruchten van rust en vrede en 

helpt ook moeilijkheden van ande-
re aard op te lossen; zij bevordert de 
zorg en attentie van de echtgenoten 
voor elkaar, helpt hen het egoïsme uit 
te bannen, dat met echte liefde onver-
enigbaar is, en brengt hen tot verant-
woordelijkheidsgevoel. Zij geeft de 
ouders tenslotte een dieper en doel-
treffender invloed bij de opvoeding 
van de kinderen, terwijl de jongere 
en oudere kinderen met het klimmen 
der jaren de echte menselijke waarden 
leren waarderen en hun geestelijke en 
zintuiglijke vermogens kalm en even-
wichtig ontwikkelen. 

Klimaat van kuisheid
Wij grijpen de gelegenheid aan 

om de opvoeders en allen die verant-
woordelijkheid dragen voor het al-
gemeen welzijn van de maatschappij 
op de noodzaak te wijzen om een kli-
maat te scheppen dat gunstig is voor 
de kuisheid, dat wil zeggen voor de 
overwinning van de waarachtige vrij-
heid op de ongebondenheid door een 
volkomen eerbiediging van de morele 
orde. Alles wat in de moderne com-
municatiemiddelen de zinnen prik-
kelt en de zedenverwildering voedsel 
geeft en evenzo elke vorm van porno-
grafie, elke obscene voorstelling dient 
openlijk en eenstemmig te worden 
veroordeeld door al degenen die zorg 
dragen voor de vooruitgang van de 
beschaving en voor de bescherming 
van de hoogste geestelijke waarden...

 
Zo willen wij ons dan wenden tot 

de regeerders van de landen, omdat 
voornamelijk zij immers voor het al-
gemeen welzijn verantwoordelijk zijn 
en zoveel voor de bescherming van de 
goede zeden vermogen: laat niet toe, 
dat de zedelijkheid van uw volkeren 
zich ooit verlaagt; verzet u er abso-
luut tegen, dat in het gezin, de oercel 
van de maatschappij, op legale wij-
ze gebruiken ingang kunnen vinden 
die tegen de natuurlijke en godde-
lijke wet ingaan. Want het probleem 
van de bevolkingsgroei kan en moet 
door de burgerlijke overheid op een 
andere wijze worden opgelost: name-
lijk door een vooruitziende gezinspo-
litiek en een verstandige opvoeding 
van de volkeren, waarbij de zedenwet 
en de vrijheid van de burgers zijn ge-
waarborgd...
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Roeping tot christelijk leven
Thans richten wij het woord dan 

in het bijzonder tot onze zonen en 
dochters en vooral tot hen die God er-
toe roept om Hem in het huwelijk te 
dienen. Want terzelfder tijd als de Kerk 
de onveranderlijke eisen van de god-
delijke wet overlevert, verkondigt zij 
het heil en opent zij in de sacramen-
ten de wegen van de genade waardoor 
de mens tot een nieuw schepsel wordt 
gemaakt dat in liefde en waarachtige 
vrijheid aan het hemels plan van de 
Schepper en Verlosser kan beantwoor-
den en het juk van Christus zacht kan 
vinden. De christelijke gehuwden die-
nen dus bescheiden aan haar stem ge-
volg te geven en zich te herinneren, 
dat hun roeping tot christelijk leven, 
met het doopsel aangevangen, door 
het sacrament van het huwelijk dui-
delijker gestalte heeft gekregen en is 
bevestigd. Want daardoor worden zij 
gesterkt en als het ware geconsacreerd 
om hun plichten trouw te vervullen, 
om hun roeping tot haar volmaaktste 
vorm te verwerkelijken en om voor de 
wereld het christelijk getuigenis af te 
leggen dat hun eigen is...

Wij willen hier overigens geens-
zins de soms zware moeilijkheden 
verdoezelen waarop het leven van de 
christelijke gehuwden stuit: want voor 
hen, zoals voor ieder van ons, is de 
poort nauw en de weg, die naar het 
leven voert, smal. (Mt. 7, 14)  ... La-
ten de gehuwden de hun toegemeten 
moeiten daarom in vreugde aanvaar-
den, gesterkt door het geloof zowel 
als door die hoop die niet wordt te-
leurgesteld, want Gods liefde is in ons 
hart uitgestort door de Heilige Geest 
die ons werd geschonken (Rom. 6, 
5); laten zij in aanhoudend gebed 
de goddelijke hulp afsmeken en la-
ten zij vooral genade en liefde putten 
uit de eeuwige bron van de eucharis-
tie. Wanneer zij echter nog in de zon-
de gevangen liggen, laten zij dan niet 
wanhopen, maar nederig en volhar-
dend hun toevlucht zoeken bij Gods 
barmhartigheid, die in het boetesacra-
ment overvloedig wordt verleend. Op 
die wijze zal hun huwelijksleven de 
volheid kunnen bereiken die de apos-
tel aldus heeft beschreven: “Mannen, 
hebt uw vrouwen lief, zoals Christus 
de Kerk heeft liefgehad (... ). Op de-
zelfde wijze moeten de mannen hun 

vrouwen liefhebben als hun eigen li-
chaam. Wie zijn vrouw bemint, be-
mint zichzelf. Niemand heeft ooit 
zijn eigen vlees gehaat; integendeel, 
hij voedt en koestert het. En zo doet 
Christus met de Kerk (... ). Dit geheim 
heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek 
het op Christus en de Kerk. Hoe dit 
ook zij, ieder van u moet zijn vrouw 
beminnen als zichzelf en de vrouw 
moet ontzag hebben voor haar man.” 
(Fil. 6. 25.28-29.32-33)
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Het huwelijk 
    christelijk beleven

Pater François  Knittel

Is het huwelijk noodzakelijk?

Heeft God in de H. Schrift zijn wil bekendgemaakt om het huwelijk in te stellen?

Wat is het doel van het huwelijk?

Is de Kerk bevoegd op dit gebied regels op te stellen?

Wat moeten we denken van de anticonceptie?

Kan men gebruik maken van natuurlijke methoden?

Is het huwelijk noodzakelijk?

Het kind is, in tegenstelling tot 
jonge dieren, verstoken van middelen 
om zijn voedsel, zijn huisvesting, zijn 
verdediging tegen de aanvallen van 
slecht weer en van roofdie-
ren, zeker te stellen. 
Zijn verstand is als 
een tabula rasa 

en het zal het werk van een lange op-
voeding zijn, het kind in astaat te stel-
len, groot en autonoom te worden. 
Daarom is er een instituut nodig dat 
in staat is het kind voort te brengen 
en op te voeden en dat deze twee es-

sentiële kenmerken heeft: de eenheid 
en de onontbindbaarheid.

Het kind heeft behoefte aan een 
stabiel en evenwichtig milieu om har-
monisch groot te worden op fysiek, 
intellectueel, moreel en geestelijk 
vlak. Het ene en onontbindbare hu-

welijk is dus een noodzaak van de 
natuur. De ineenstorting van 

de moderne maatschap-
pijen, gebaseerd op de 
echtscheiding, het sa-
menwonen en het één-

oudergezin is er het 
beste bewijs van.

Het huwelijk christelijk beleven
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Het huwelijk christelijk beleven

Heeft God in de H. Schrift zijn 
wil bekendgemaakt om 
het huwelijk in te stellen?

Ja, verschillende teksten spreken 
ons daarvan:“God schiep de mens. 
Hij schiep hem naar het beeld van 
God. Hij schiep hen man en vrouw. 
God zegende hen: ‘Weest vruchtbaar,’ 
zei Hij, ‘vermenigvuldigt u, vervult de 
aarde en onderwerpt haar’.”

“Hebt u niet gelezen, dat Hij, die 
in het begin de mens heeft geschapen, 
hen man en vrouw heeft gemaakt; en 
dat Hij gezegd heeft: ‘Daarom zal de 
man vader en moeder verlaten, zich 
hechten aan zijn vrouw; en die twee 
zullen één vlees zijn’? Ze zijn dus 
geen twee meer, maar één vlees. Wat 
dus God heeft verenigd, dat scheide 
geen mens.” (Matt. 19,4-6; vgl. Gen 
2, 18-25)

Christus zelf zal door zijn aanwe-
zigheid de bruiloft van Kana heiligen 
(Joh. 2, 1-11). De H. Paulus zal de ver-
eniging tussen de man en de vrouw 
verheerlijken door haar te vergelijken 
met de vereniging tussen Christus en 
de Kerk (Ef. 5, 21-33). We moeten dus 
concluderen dat het huwelijk tege-
lijk een natuurlijke instelling voor de 
mens is en gewild door God. De es-
sentiële wetten van het huwelijk zijn 
dus gelijk voor gelovigen en ongelo-
vigen, voor katholieken en voor niet-
katholieken.

Wat is het doel van 
  het huwelijk?

De vraag naar het doel van het hu-
welijk stellen, is de vraag stellen naar 
haar natuur. De natuur is wat wij bij 
de geboorte ontvangen, het is wat de 
zaak is en waarvoor zij gemaakt is. 
Vragen naar de natuur van een zaak 
is vragen waarom zij gemaakt is, voor 
welk doel.

Tot welk doel wordt 
het huwelijk geordend, 

wat is zijn natuur?

Het huwelijk stelt de echtgenoten 
in staat, het leven door te geven, d.w.z. 
het te geven en het harmonieus te la-
ten groeien. Evenals het oog bedoeld 
is om te zien, de benen om ons te be-
wegen, zo hebben de geslachtsorga-

nen tot doel, het leven door te geven. 
Maar het zal niet voldoende zijn het le-
ven te verwekken, dit nieuwe wezen zal 
ook tot een voldoende graad van ont-
wikkeling gebracht moeten worden. 
Daarom is het eerste doel van het hu-
welijk het voortbrengen en het opvoe-
den van kinderen.

Aan dit eerste doel van het huwelijk 
is een tweede doel verbonden en on-
dergeschikt: de wederzijdse steun van 
de echtgenoten. In dit werk van voort-
brenging en opvoeding waarbij zij de 
medewerkers van God zijn, moeten de 
echtgenoten elkaar bijstaan. Ze zullen 
samen optrekken naar de hemel. De 
kinderen die zij voortbrengen en die 
zij zullen opvoeden zullen op een be-
paalde manier voor het tegenwoordige 
leven en voor de eeuwigheid de levende 
herinnering aan hun liefde zijn.

Waar de goddelijke Voorzienigheid 
de echtgenoten het geven van het le-
ven ontzegt, waar de steriliteit het eer-
ste doel onbereikbaar maakt, daar blijft 
het huwelijk zinvol dankzij het tweede 
doel: de wederzijdse steun van de echt-
genoten, de wederkerige hulp in het 
werk van de persoonlijke heiliging.

Is de Kerk bevoegd op dit 
gebied regels op te stellen?

Ten gevolge van de erfzonde is onze 
natuur gewond: het verstand is getrof-
fen door onwetendheid, de wil door 
de neiging tot kwaad, de gevoeligheid 
door zwakheid en door begeerlijkheid. 
Het blijft mogelijk de natuurlijke en 
goddelijke wet te kennen, maar moei-
lijk en door weinig mensen, na een lan-
ge tijd en vermengd met talrijke vergis-
singen.

Om dit tekort te genezen, heeft God 
in het Oude Testament de Tien Gebo-
den in herinnering gebracht (Ex. 20, 1-
17), Christus heeft ons vervolgens het 
goed dat wij moeten doen en het kwaad 
dat wij moeten vermijden, verklaard 
(Matt. 5, 27-32; 19, 3-9 bijv.). Ten slotte 
heeft Onze Heer Jezus de Kerk gesticht, 
gebouwd op Petrus en zijn opvolgers 
om te herinneren, om uit te leggen, om 
aan de mensen van alle eeuwen de ei-
sen van de goddelijke wet te verduide-
lijken.

Toegeven dat de Paus, stedehouder 
van Christus, zich kan vergissen in za-
ken van geloof (te geloven waarheid) 

en van zeden (uit te voeren waar-
heid), zelfs van natuurlijke zeden, 
zou betekenen, toegeven dat de 
krachten van de hel de goddelijke 
belofte teniet kunnen doen (Matt. 
16, 18), het zou de mogelijkheid in-
houden te mogen twijfelen aan de 
goddelijke opdracht: “Wie u hoort, 
hoort Mij; wie u versmaadt, ver-
smaadt Mij.” (Luc. 10, 16) In 1870 
maakte het Eerste Vaticaans Conci-
lie zich tot de echo van deze godde-
lijke opdracht.

Wel, het geval van het huwelijk 
en van zijn wetten valt binnen deze 
grenzen, zoals Pius XI het in de en-
cycliek Casti Connubii van 31 de-
cember 1931 oppert: “Christus de 
Heer heeft zelf de Kerk aangesteld 
tot leermeesteres der waarheid, ook 
in vraagstukken van zeden, hoewel 
op dit gebied vele vraagstukken, 
op zich beschouwd, niet boven het 
bereik der menselijke rede liggen. 
Want evenals God voor de natuur-
lijke waarheden op gebied van gods-
dienst en moraal bij het licht van het 
verstand nog de openbaring heeft 
gevoegd, om te maken, dat het goe-
de en ware “ook in de tegenwoordi-
ge staat van het menselijk geslacht 
met gemak, met onwankelbare ze-
kerheid en zonder enige dwaling 
kan gekend worden”, 1e Vaticaans 
Concilie, 3e Zitting - Dogmatische 
Constitutie over het Katholieke Ge-
loof, Dei Filius (24 apr. 1870), 5-9 
zo heeft Hij met dezelfde bedoeling 
de Kerk aangesteld tot bewaarster 
en leermeesteres van heel de gods-
dienstige en zedelijke waarheid. Als 
de gelovigen zich dus vrij willen 
houden van alle dwaling en zeden-
bederf, dan moeten zij verstand en 
hart gehoorzaam aan de Kerk onder-
werpen.”

Er blijven enkele tegenwerpin-
gen over.

“Ik ben in de kerk getrouwd. Nu 
moet de paus me laten doen wat ik 
wil.”  - De dwaling kan gemakkelijk 
ontdekt worden: men kan een recht 
behoorlijk verwerven en er slecht 
gebruik van maken. Men kan bij-
voorbeeld op en behoorlijke manier 
zijn kost verdienen en het verdiende 
geld slecht gebruiken door zich over 
te geven aan de losbandigheid, aan 
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de dronkenschap, aan de passie voor 
het spel, enz… Op het huwelijk dat 
voor God gesloten is, moet het huwe-
lijk voor God beleefd volgen.

“De Kerk kan niets anders zeggen 
dan wat zij zegt, maar wat mij betreft, 
ik houd er geen enkele rekening mee. 
Men moet mij met rust laten.” – De 
Kerk moet haar plicht doen door te 
herinneren aan de goddelijke wet, dat 
is haar zending, maar zij doet het om 
het verduisterde verstand te verlichten 
en de verzwakte wil te versterken. Wie 
zo redeneert, maakt zijn zonde zwaar-
der: hij kent het goede, maar hij vol-
hardt in het kwaad, alsof de Kerk zich 
niet tot hem richtte.

Wat is de anticonceptie?

Onder anticonceptie verstaat men 
iedere methode waarvan het doel 
is een zwangerschap te verhinderen 
door mechanische of chemische, me-
thoden. De anticonceptie is dus een 
inbreuk op de natuur van de huwe-
lijksdaad. Ze gaat tegen het eerste doel 
van het huwelijk in: het voortbrengen 
van kinderen.

Wat zegt de H. Schrift ons over 
de anticonceptie?

Een heel expliciete tekst van het 
Oude Testament toont ons de af-
schuw die God heeft van deze zonde: 
“Toen zei Juda tot Onan; ‘Ga naar de 
vrouw van uw broer, vervul uw plicht 
als zwager en zorg dat u kinderen ver-
wekt voor uw broer’. Maar Onan wist 
dat deze kinderen niet aan hem zou-
den behoren en hij liet, als hij tot zijn 
schoonzuster ging, zij n zaad op de 
grond verloren gaan, om geen kinde-
ren voor zijn broer te verwekken. Zijn 
gedrag was slecht in de ogen van de 
Heer, die hem ook liet sterven.” (Gen. 
38, 8-10)

Wat denken de Kerkvaders over 
de anticonceptie?

Als voorbeeld zullen we de H. 
Augustinus citeren, die verklaart dat, 
bij een echtpaar dat gebruik maakt 
van anticonceptie, “de vrouw de pros-
titué van haar man is, en de man de 
echtbreker van zijn vrouw.”

Elders bevestigt dezelfde Kerkva-
der de hierboven aangehaalde uit-
spraak: “Zelfs met de wettige vrouw 
wordt de huwelijksdaad ongeoorloofd 
en schandelijk, zodra het ontvangen 
van het kind wordt verhinderd. Dat is 
wat Onan deed, de zoon van Juda. En 
daarom liet God hem sterven.”

De H. Caesarius van Arles steunt 
dezelfde leer: “Geen enkele vrouw 
mag middelen innemen om zich te la-
ten aborteren, noch haar kinderen die 
geboren gaan worden of al geboren 
zijn, want zij die dit zal doen, moet 
weten dat zij voor de rechterstoel van 
Christus zal moeten onderhandelen 
met hen die zij gedood zal hebben. 
Maar zij mogen evenmin die duivel-
se brouwseltjes drinken die henonbe-
kwaam zouden maken in de toekomst 
zwanger te worden. Iedere vrouw die 
het doet moet weten, dat zij zich 
schuldig maakt aan evenveel moor-
den als zij kinderen op de wereld had 
kunnen zetten.”

Wat verklaren de pausen met be-
trekking tot de anticonceptie?

Vermaning. Begin februari 2007 
heeft paus Benedictus XVI zich gericht 
tot de kerkelijke rechtbanken om een 
halt toe te roepen aan de onberaden 
nietigverklaringen van huwelijken. De 
Rechtbank van de Rota heeft de op-
dracht gekregen deze zaken te bestu-
deren. En hij heeft flink de waarheid 
gezegd: “De crisis van het huwelijk 
heeft de manier van denken van veel 
mensen bereikt. De onlosmakelijke 
band van het huwelijk wordt behan-
deld als een ideaal dat niet verplicht 
is. In feite is deze wereldse overtuiging 
zelfs verbreid tot in de kerkelijke krin-
gen. Kijkend naar het individuele pas-
torale welzijn heeft de onwettige hu-
welijksituatie vaak geleid tot een soort 
canonieke regeling zonder rekening te 
houden met de vraag of het huwelijk 
wel of niet geldig was.

Hij heeft ervan geprofiteerd om 
“het relativisme en het juridische po-
sitivisme” aan de kaak te stellen. Hij 
heeft aan de Rechtbank gevraagd: 
“met moed en vertrouwen te reage-
ren”, en zich “niet te laten verleiden 
door verschillende interpretaties die 
een scheuring met de Traditie van de 
Kerk inhouden”.

De kerkelijke instanties hebben de 
anticonceptie bij verschillende herha-
lingen gebrandmerkt:

• De mannelijke anticonceptie (te-
rugtrekken, condoom…): in de ant-
woorden van de Heilige Penitentiarie 
van 23 april 1822 en van 8 juni 1842, 
evenals de decreten van het Heilig Of-
ficie van 21 mei 1851 en van 19 april 
1858. 

• De vrouwelijke anticonceptie 
(pessarium, zaaddodende crème, spi-
raaltje, anticonceptie pil…): in het de-
creet van het Heilig Officie van 2 april 
1955.

Deze specifieke decreten zijn in 
hun algemeenheid herhaald door 
paus Pius XI met deze woorden: “Ie-
der huwelijksgebruik, bij welks uit-
oefening de handeling door opzette-
lijk menselijk ingrijpen beroofd wordt 
van haar natuurlijke krachten om le-
ven voort te brengen, is een inbreuk 
op de wet van God en de wet der na-
tuur, en wie zich daaraan schuldig 
maken, bezoedelen zich met de smet 
van zware zonde.”

Ten slotte zal paus Paulus VI in zijn 
encycliek ‘Humanae Vitae’ van 25 juli 
1968 deze onafgebroken traditie weer-
geven: “Steunend op deze grondbe-
ginselen van de menselijke en chris-
telijke huwelijksleer moeten wij dan 
ook opnieuw verklaren, dat de direc-
te onderbreking van het reeds begon-
nen voortplantingsproces, en vooral 
de rechtstreeks gewilde abortus, ook 
als deze om therapeutische redenen 
wordt verricht, als geoorloofd mid-
del ter geboorteregeling geheel en al 
te verwerpen is.

Eveneens wordt afgewezen iede-
re handeling die, hetzij voorafgaande 
aan de huwelijksgemeenschap, hetzij 
bij het verloop ervan, hetzij in de ont-
wikkeling van de natuurlijke gevolgen 
ervan, ten doel zou stellen of als mid-
del zou aanwenden om de voortplan-
ting te verhinderen.” 

Wat verwijt de Kerk aan deze 
methoden?

- Zij richten zich tegen de natuur 
van het huwelijk.

Men wil door de anticonceptie op 
kunstmatige wijze de twee doelen van 
het huwelijk (voortplanting / opvoe-
ding van de kinderen – wederzijd-
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se steun) scheiden. Welnu, deze twee 
doelen zijn met elkaar verbonden en 
ondergeschikt aan elkaar en het past 
de mens niet ze van elkaar te schei-
den en ze tegenover elkaar stellen; hij 
doet daardoor een zware zonde. Dat 
de mens niet scheidt wat God verbon-
den heeft!

Bij de redeloze dieren bestaat de 
anticonceptie niet: voor hen zijn een-
wording en voortplanting onlosmake-
lijk verbonden zonder dat zij het we-
ten. Voor de mensen kan deze band 
die zij kennen verbroken worden 
door de menselijke vrijheid. Wel, uit 
vrijheid het werk van God afbreken is 
zondigen. We kunnen dus conclude-
ren dat de anticonceptie ingaat tegen 
ieder huwelijk, natuurlijk of christe-
lijk.

- Zij leiden tot een zondig misbruik 
van de zintuiglijke bevredigingen

Opdat we zouden voldoen aan de 
behoeften van onze natuur (bijv. voed-
sel, voortplanting, enz…), heeft God 
aan sommige plichten en zintuiglijke 
bevrediging, een lichamelijk plezier, 
verbonden. Deze zal meer intens zijn 
naarmate de plicht die vervuld moet 
worden belangrijker is. Zo merkt men 
op dat mensen die hun smaak verlo-
ren hebben, geen zin meer hebben 
om zich te voeden. Hoewel zij in theo-
rie de noodzaak kennen voor de mens 
om te eten, wordt deze plicht, bij af-
wezigheid van elk zintuiglijk plezier, 
heel bezwaarlijk. Het is dus tegenge-
steld aan het wezen van de dingen, het 
plezier dat samengaat met de vervul-
ling van de plicht en deze moet verge-
makkelijken, te scheiden van de ver-
vulling van de plicht zelf. Dat niet alle 
huwelijksgemeenschappen vrucht-
baar zijn, dat hangt af van de natuur-
lijke aanleg. Maar dat de huwelijks-
gemeenschap bedorven wordt door 
voorzorgsmaatregelen vooraf of erop 
volgend, dat hangt van de vrijheid van 
de mens en daar sluipt de zonde bin-
nen. De anticonceptie is dus een zon-
de zelfs voor niet getrouwde mensen. 
Voor hen is het een supplementaire 
zonde die gevoegd wordt bij die van 
seksuele betrekkingen buiten een wet-
tig huwelijk.

- Zij veroorzaken een contraceptie-
ve geest

Het fundamentele principe van 
de contraceptieve geest kunnen wij 
als volgt onder woorden brengen: het 
plezier tegen elke prijs. Door de tech-
niek wil de mens zich bevrijden van 
zijn verantwoordelijkheden. Hij ver-
meerdert zijn zintuiglijke bevredigin-
gen zonder ooit de gevolgen van zijn 
daden te moeten ondergaan: bij de 
anticonceptie gaat het om het vermij-
den van de eventuele voortplanting 
als gevolg van de gestelde huwelijks-
daden. Deze contraceptieve geest, de 
geest van het plezier tegen elke prijs 
leidt logischerwijze tot het vervolgens 
instemmen met de abortus, de ho-
moseksualiteit en alle tegennatuurlij-
ke praktijken. Als het enige criterium 
van handelen de eigen bevrediging is, 
wordt alles toegestaan vooropgesteld 
dat het leidt tot het plezier.

Zeker, onder de mensen, die in-
stemmen met de anticonceptie, zijn 
er velen die de abortus en de andere 
tegennatuurlijke praktijken sterk af-
wijzen. Maar zij zijn een weg opge-
gaan en kunnen niet meer terug. Zij 
zullen er logischerwijze toe komen, 
of zij willen of niet, in realiteit of in 
gedachte, vroeg of laat, met alle mo-
rele perversiteit in te stemmen of ten-
minste zich er niet meer tegen kun-
nen verzetten.
Wat zijn de andere gevolgen van 

de anticonceptie?

Sommige anticonceptiemiddelen 
hebben abortieve effecten

Enkele anticonceptiemiddelen 
(bijv. de abortuspil R.U. 486, het spi-
raaltje, de zogenaamde morning-af-
terpil) hebben zeker een abortief ef-
fect: ze worden trouwens alleen met 
dit doel als anticonceptiemiddelen 
gebruikt. In die gevallen is de voor-
tijdige abortus direct gezocht en dat 
is een rechtstreekse moord (zelfs als 
men niet met zekerheid kan vaststel-
len hoeveel keer hij begaan is).

De werking van de anticonceptie-
pillen is verschillend: sommige onder-
drukken de ovulatie (onder invloed 
van oestrogenen); andere belemme-
ren de samenkomst van de zaadcel 
en de eicel door een slijm te produ-
ceren, dat dit verhindert, of maken de 
ongeschikt voor de innesteling van 

een eventueel bevruchte eicel (onder 
de invloed van de progestativa). Som-
mige oestro-progestatieve pillen, ver-
oorzaken de abortus van de eventueel 
bevruchte eicel en verschaffen zo een 
“laatste beveiliging”. In dit laatste ge-
val is de pil dus een slechte toevlucht 
voor de goede gewetens die verklaren, 
dat zij de abortus vermijden dankzij 
de anticonceptiemiddelen.

- De anticonceptie is een spring-
plank voor de acceptatie van de abor-
tus

Nadat men het in aanleg aanwe-
zige leven door de anticonceptie ge-
ringgeschat heeft zal de contraceptie-
ve mentaliteit waarover wij hierboven 
gesproken hebben leiden tot het ge-
ringschatten van het werkelijke leven 
van de foetus. Men weet dat de cam-
pagnes vóór de abortus slechts begon-
nen zijn nadat 25% van de vrouwen 
de pil al gebruikten. Het kind is niet 
meer gewenst, het wordt een gevaar, 
een dood gewicht, een ramp. En dat 
gevaar wordt zekerder bezworen door 
de abortus dan door de anticoncep-
tie.

- De anticonceptie roeit de mense-
lijke liefde uit

De ware liefde, die verschilt van de 
tijdelijke voldoening van zijn passies, is 
gebaseerd op de verantwoordelijkheid. 
De liefde is een zich wederzijds aan el-
kaar geven. Zij vraagt zelfverlooche-
ning, opofferen van zijn eigen comfort 
om plezier te doen aan degene van wie 
men houdt. Anderzijds vindt de liefde 
haar uitdrukking niet alleen op het li-
chamelijke vlak; zij is ook en vooral 
vereniging van de harten en de geesten. 
Wat vindt men van dat alles terug in 
het gedrag van de mensen die gebruik 
maken van de anticonceptie? Men zegt 
dat de mannen voor de uitvinding van 
de anticonceptie onverantwoordelijk 
waren en dat heel de verantwoording 
van het moederschap neerkwam op de 
vrouw. Nu wordt, dankzij de anticon-
ceptie, zelfs de vrouw onverantwoorde-
lijk. Is dat een vooruitgang?

- De anticonceptie leidt tot de min-
achting van de vrouw, echtgenote en 
moeder

De anticonceptie ontneemt de 
vrouw dat, waarvoor zij fysiologisch, 
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psychologisch en geestelijk gemaakt is. 
In alle beschavingen vloeiden het res-
pect en de eer die aan de vrouw gegeven 
worden voort uit haar rang van echtge-
noot en van moeder, zo zeer dat zij die 
geen moeder kon worden, geminacht 
werd. De vrouw ontnemen wat haar 
glorie en haar eer uitmaakt, staat gelijk 
met haar terugbrengen tot de rang van 
een lustobject, zelfs als zij vrijwillig an-
ticonceptie gebruikt.

Heeft de pil de vrouw werkelijk be-
vrijd? Nee, “de anticonceptie heeft de 
vrouw niet bevrijd, zij heeft de mannen 
bevrijd en de vrouw belast met een per-
manente verantwoordelijkheid.” Even-
als de bevrijdingstheologie een ide-
ologie is, die verzonnen is in de rijke 
landen en toegepast in de arme landen, 
zo is de bevrijding van de vrouw door 
de anticonceptie een ideologie, die uit-
gedacht is door mannen en op-
gelegd aan vrouwen.

- De anticonceptie is het te-
ken van een afgetakelde maat-
schappij

De contraceptieve menta-
liteit toont het verouderen van 
een maatschappij. We leven in 
een maatschappij van voortijdi-
ge ouderen voor oude egoïsten, 
waaruit ieder risico is verwij-
derd, waaruit ieder opvoedings-
werk is verbannen. Men blijft 
onder elkaar en houdt elkaar 
warm in afwachting van te ster-
ven… zo laat mogelijk. Maar haar zijn 
kinderen projecteert een maatschappij 
zich op de toekomst. De vitaliteit van 
het leven neemt bij de mens die angst 
voor de toekomst weg en spoort hem 
aan, vandaag risico’s te nemen voor 
de mensen van morgen.

Is de anticonceptie een zware 
zonde?

Om de zwaarte van een delict te 
wegen moet de belangrijkheid van 
de goederen die het treft bekeken 
worden. Wel, de anticonceptie ver-
woest de vitaliteit van de instand-
houding van het geslacht: zij gaat 
dus direct in tegen het algemeen 
welzijn van de mensheid.

De pausen hebben allen una-
niem herinnerd aan de buitenge-
wone zwaarte van deze zonde. 

De Engelachtige Leraar zal zelfs 
verder gaan door te benadrukken dat 
“na de zonde van moord waardoor de 
al bestaande menselijke natuur ver-
delgd wordt, de zwaarste zonde die is 
welke verhindert een nieuwe mense-
lijke natuur voort te brengen.”

Kan men soms medicamenten 
gebruiken die contraceptieve 

efecten hebben?

Dat kan toegestaan zijn, maar 
onder bepaalde voorwaarden die 
paus Paulus VI ons verduidelijkt: 
“De Kerk acht evenwel het gebruik 
van de therapeutische middelen die 
voor de genezing van de ziekten van 
het lichaam noodzakelijk zijn vol-
strekt niet ongeoorloofd, zelfs niet 
wanneer men kan voorzien, dat deze 

tot verhindering van de voortplanting 
zullen leiden, mits deze verhindering, 
om welke reden ook, maar niet recht-
streeks wordt beoogd.” 

Het doel van de medicatie moet 
niet de anticonceptie zijn, maar de 
genezing van een aandoening. De 
anticonceptie is alleen maar een bij-
komend effect dat getolereerd kan 
worden, maar niet direct gezocht en 
gewild. De bedoeling van de zieke 
moet direct en alleen steunen op het 
medicinale effect, niet op het contra-
ceptieve effect. Ten slotte moet de aan-
doening die behandeld moet worden 
ernstig genoeg zijn, om het toestaan 
van een dergelijk kwaad te rechtvaar-
digen. Als aan al deze voorwaarden is 
voldaan, kan men een medicatie toe-
passen, die contraceptieve bijwerkin-
gen heeft.

Wat moet men doen, als de 
anticonceptie ongeoorloofd is 

en een nieuwe geboorte 
voorkomen moet worden om 

gegronde motieven?

Als het voor de moeder of het ge-
zin niet verstandig is een nieuw kind 
te ontvangen, zijn er twee oplossin-
gen voor de echtgenoten: de algehe-
le onthouding of de periodieke ont-
houding.

Wat betreft de algehele onthou-
ding, zij is altijd toegestaan, maar 
zij verondersteld het akkoord van de 
twee echtgenoten. Zij is de enige voor 
100% onfeilbare methode om elke 
nieuwe geboorte te voorkomen, even-
als het dieet het enig onfeilbaar mid-
del is om niet dikker te worden. Deze 
algehele onthouding zal soms een 

strenge ascese eisen, waartoe al-
leen de liefde voor het kruis van 
Jezus en de bovennatuurlijke 
genaden die eruit voortkomen, 
in staat stellen.

“Men zal tegenwerpen dat 
een dergelijke onthouding on-
mogelijk is, en dat een dergelij-
ke heldhaftigheid niet in prak-
tijk gebracht kan worden. Deze 
tegenwerping, u zult haar lezen, 
zult u tegenwoordig overal ho-
ren, en zelfs van de kant van 
hen, die uit plicht of vanwege 
hun competentie, in staat zou-

den moeten zijn op een heel andere 
manier te oordelen.

En om haar te bewijzen voert men 
het volgende argument aan: Nie-
mand is verplicht tot het onmogelij-
ke en van geen enkele redelijke wetge-
ver kan verondersteld worden, dat hij 
door zijn wet tot het onmogelijke wil 
verplichten. Dus, zij zijn er niet toe 
verplicht. De goddelijke wet kan deze 
betekenis niet hebben. Zo maakt men 
vanuit uitgangspunten die gedeelte-
lijk waar zijn, een verkeerde gevolg-
trekking.

Om zich ervan te overtuigen, vol-
staat het de termen van de redenering 
om te draaien: God verplicht niet tot 
het onmogelijke. Maar God verplicht 
de echtgenoten tot de onthouding, als 
hun vereniging niet kan plaats heb-
ben volgens de regels van de natuur. 
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Dus, in dat geval is de onthouding 
mogelijk.”

Wat betreft de periodieke onthou-
ding, daarover zullen we in de volgen-
de voorschriften omstandiger spre-
ken.

Wat is de periodieke 
  onthouding?

Onder periodieke onthouding 
verstaat men, het observeren van de 
vruchtbaarheidscycli van de vrouw en 
de uitvoering van de huwelijksdaad 
tijdens de onvruchtbare periodes die 
zo duidelijk geworden zijn en die on-
vruchtbaarheidperiodes genoemd 
worden.

Deze methoden zijn vooral sinds 
een eeuw uitgewerkt en ontwikkeld. 
Het gat hoofdzakelijk om de zoge-
naamde temperatuurmethode, de 
methode van Ogino-Knaus (metho-
de van het ritme of van de kalender) 
en meer recent om de methode van 
Billings (ovulatiemethode, ingesteld 
door de doctoren John en Lyn Bil-
lings)

Kan men deze natuurlijke 
methoden gebruiken?

De Heilige Penitentiarie, ant-
woordde, zowel op 16 juni 1880 en 
op 20 juli 1932, bevestigend op de ge-
stelde vraag.

In de documenten gericht tot heel 
de Kerk, bevestigden de pausen deze 
antwoorden. Aldus paus Pius XI in 
zijn encycliek ‘Casti Connubii’: “Ook 
mag men de beschuldiging van tegen-
natuurlijk handelen niet uitspreken 
tegen echtgenoten, die op de juiste 
en natuurlijke wijze van hun recht ge-
bruik maken, al kan daaruit door na-
tuurlijke oorzaken, gelegen in de tijd 
of in een of andere onregelmatigheid, 
geen nieuw leven ontstaan”, passage 
als zodanig overgenomen door Pius 
XII.

Paus Paulus VI zal op dit punt te-
rugkomen in zijn encycliek ‘Humanae 
Vitae’: “Wanneer de lichamelijke of 
geestelijke situatie van de echtgeno-
ten of uiterlijke omstandigheden dus 
rechtmatige redenen geven om de op-
eenvolgende geboorten met langduri-
ger tussenpozen te doen plaatsvinden, 

dan is het de echtgenoten volgens de 
leer van de Kerk geoorloofd om reke-
ning te houden met de natuurlijke pe-
rioden die aan de voortplantingsfunc-
ties inherent zijn, teneinde slechts in 
de onvruchtbare perioden huwelijks-
omgang te hebben en de geboorten 
daardoor zo te regelen, dat de zeden-
leer die wij zojuist hebben uiteenge-
zet geen geweld wordt aangedaan.”

Waarom worden deze methoden 
door de Kerk wel goedgekeurd 

en de methoden van kunstmatige 
anticonceptie niet? 

De H. Thomas van Aquino leert 
dat “als de lozing van het sperma 
niet leidt tot de voortplanting door 
een toevallige oorzaak, dan ligt daar-
in niets tegennatuurlijks noch zonde, 
zoals dat het geval is bij en onvrucht-
bare vrouw.”

Wat paus Pius XII bevestigt: “(Pius 
XI) kenschetst het gebruik van voor-
behoedmiddelen als een schending 
van de natuurwet; een daad, waaraan 
de natuur de macht heeft gegeven, een 
nieuw leven te laten ontstaan, wordt 
deze macht ontnomen door de men-
selijke wil…

“Het benutten van de tijdelijke 
onvruchtbaarheid, bij de methode 
Ogino-Knaus daarentegen, schendt 
de natuurlijke orde niet, zoals de 
hierboven beschreven methode, om-
dat de huwelijksrelaties beantwoor-
den aan de wil van de Schepper. Wan-
neer deze methode gebruikt wordt uit 
serieus afgestemde motieven (en de 
indicaties van eugenese kunnen een 
ernstig karakter hebben) is zij moreel 
gerechtvaardigd.”

Kan men, zonder gegronde en 
ernstige reden, natuurlijke 

methoden voor geboorteregeling 
gebruiken?

Nee, want alleen gegronde en ern-
stige motieven kunnen aanleiding ge-
ven om het huwelijk enkel te voltrek-
ken in de onvruchtbaarheidperiodes.

Waarom?
Omdat de echtgenoten moeten 

gehoorzamen aan een dubbele wet: 
de wet van de huwelijksdaad en de 
wet van de echtelijke staat.

Door geen ongeoorloofde contra-
ceptieve methoden te gebruiken, res-
pecteren de echtgenoten de rite die 
door God voorzien is om het leven 
door te geven, zij nemen dus de wet 
van de huwelijksdaad in acht.

Maar zij zijn ook gehouden aan 
bepaalde verplichtingen met betrek-
king tot de huwelijksvoorwaarden 
waarvoor zij vrij hebben gekozen. Wij 
hebben het hiervoor gezien, het eerste 
doel van het huwelijk is de voortplan-
ting en de opvoeding van de kinde-
ren. Het huwelijk door zich altijd en 
zonder ernstige reden te onttrekken 
aan deze wet van vruchtbaarheid, is 
de plicht van de huwelijkse staat ver-
zaken. Laat ons een vergelijking ma-
ken. Wat te zeggen van die werknemer 
die, ondanks zijn arbeidscontract, van 
elk onbenullig voorwendsel gebruik 
zou maken om niet te komen werken, 
terwijl hij er toch aanspraak op maakt 
zijn hele salaris uitgekeerd te krijgen.? 
Men begrijpt wel dat een dringend ge-
val of ernstige gebeurtenissen van bui-
tenaf voor een tijd van de plicht om te 
werken kunnen ontslaan. In dergelij-
ke omstandigheden (totale afwezig-
heid van vervoermiddelen, overlijden 
van een naaste, natuurramp), zegt het 
gezond verstand ons dat de plicht 
om te werken ophoudt. Maar, zodra 
de noodzaak verdwenen is, doet de 
plicht om te werken zich weer gelden 
voor hem. In tegendeel, het feit alleen 
dat het werk vermoeiend en moeilijk 
is (gewoon kenmerk van elk werk) of 
dat het gelijktijdig onverenigbaar is 
met de ontspanning, geeft geen recht 
om zich eraan te onttrekken als men 
zich daartoe verplicht heeft.

Met behulp van dit voorbeeld ziet 
men goed dat er geoorloofde (maar 
ook ongeoorloofde) redenen bestaan 
om ontheven te worden van het ver-
vullen van zijn plicht.

Volstaat de bedoeling om het kind 
te accepteren als het toch 

onverwachts ontvangen wordt, 
om het voltrekken van 

het huwelijk gedurende de 
onvruchtbaarheidperiodes moreel 

geoorloofd te maken?

Nee, antwoordt Pius XII: “Het feit 
alleen van de natuurlijke daad niet 
te bederven en bereid te zijn om het 
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verkeerd te laten voorlichten door art-
sen die weinig scrupuleus zijn op het 
gebied van huwelijksmoraal.

Wat betreft de sociale en economi-
sche redenen, de ouders moeten die 
in geweten tegenover God afwegen, 
zich herinnerend dat de goddelijke 
Voorzienigheid hen die op haar ver-
trouwen niet in de steek laat.

“Maar, als er volgens een redelijk 
en eerlijk oordeel niet dergelijke ern-
stige persoonlijke of uit uitwendige 
omstandigheden voortkomende re-
denen zijn, kan de wil om doorgaans 
de vruchtbaarheid van hun gemeen-
schap te vermijden, terwijl zij hun 
zinnelijkheid volledig blijven bevre-
digen, slechts voortkomen uit een 
valse waardering van het leven en uit 
motieven die niets gemeen hebben 
met de rechtvaardige regels van de 
moraal.”

Is de ongenuanceerde publiciteit 
die vandaag, zelfs door sommige 
kerkelijke autoriteiten, gegeven 

wordt ten gunste van deze 
methoden gegrond?

Paus Pius XII zegt ons, dat het 
“noch juist, noch behoorlijk” zou 
zijn, zich in deze materies te laten 
gaan tot een ongenuanceerde propa-
ganda.

We hebben gezien dat allereerst 
het gebruik van deze methoden 
slechts onder bepaalde voorwaarden 
rechtmatig is. De geest moet iedere 
directe contraceptieve bedoeling van 
zich afzetten. De motieven die, voor 
een kortere of langere tijd, dispense-
ren van de echtelijke plicht van staat, 
moeten reëel, ernstig en extrinsiek 
aan de gewoonlijke ongemakken van 
de zwangerschap zijn (bijv: toename 
van gewicht, toegenomen vermoeid-
heid, onmogelijkheid om te gaan ski-
en of naar het strand te gaan!).

Anderzijds riskeert men, door 
zonder onderscheid of grenzen deze 
natuurlijke methoden te propageren, 
zich aan te passen aan deze contra-
ceptieve geest die in overeenstemming 
is met de tijdgeest en die logischer-
wijze tot de zonde leidt. Het zonder 
ernstige reden gebruik maken van 
onvruchtbare periodes leidt langza-
merhand ertoe, het kind als een ramp 

kind te accepteren dat, ondanks hun 
voorzorgsmaatregelen, ter wereld zou 
komen, zou op zich niet volstaan, om 
de rechtschapenheid van de bedoelin-
gen en absolute deugdzaamheid van 
de motieven zelf te garanderen.”

De wet van de huwelijkse staat 
verplicht de echtgenoten tot positie-
ve daden om de verplichtingen na te 
komen waartoe zij zich verbonden 
hebben. Het is niet voldoende de ge-
volgen van zijn daden als onvermijde-
lijk te accepteren, zoals iemand die te 
snel rijdt de bekeuring wel moet ac-
cepteren als hij op heterdaad betrapt 
wordt. De scholierenmentaliteit van 
“niet gezien, niet gestraft” zou niet 
kunnen gelden als het gaat om zware 
verplichtingen, die eigen zijn aan een 
staat die vrijwillig aanvaard is.

Wat zijn dan de ernstige rede
nen die het gebruik van 

natuurlijke methoden van 
geboorteregeling rechtvaardigen?

Paus Pius XII brengt ons ten eerste 
in herinnering dat “een positieve han-
deling achterwege gelaten kan wor-
den als ernstige redenen, onafhanke-
lijk van de vrije wil van hen die eraan 
gehouden zijn, zouden aantonen dat 
deze handeling onverstandig is, ofwel 
bewijzen dat de eiser – in ons geval 
het menselijk geslacht – haar in bil-
lijkheid niet kan verlangen.”

De Engelachtige Leraar vervolgt 
iets verder: “Van deze verplichte po-
sitieve handeling kunnen sommige 
mensen gedispenseerd worden, zelfs 
voor lange tijd, sterker nog voor heel 
de duur van het huwelijk, wegens ern-
stige redenen, zoals die welke men 
vaak rekent onder wat men noemt de 
medische, eugenetische, economische 
en sociale ‘indicatie’. Daaruit volgt, 
dat het in acht nemen van de perio-
des van onvruchtbaarheid geoorloofd 
kan zijn in moreel opzicht; en onder 
de genoemde voorwaarden is het dat 
werkelijk.” 

De medische en eugenetische re-
denen betreffen het leven van de moe-
der en het kind alsook de gezondheid 
van het kind. Men zal dus een compe-
tente katholieke arts moeten raadple-
gen om zich niet te vergissen of zich 

te beschouwen en de ongeoorloofde 
anticonceptiemethoden. Want, we 
moeten niet vergeten dat het gebruik 
maken van methoden van natuurlij-
ke geboorteregeling een totale over-
eenstemming tussen de echtgenoten 
en een grote zelfbeheersing vereisen. 
Door zich er zonder voldoende mo-
tief toe te verbinden, zou men ont-
moedigd kunnen worden door de on-
derlinge zelfbeheersing die zij vereist 
en in de verleiding gebracht worden, 
tot methoden te komen die gemakke-
lijker in gebruik, maar immoreel zijn.

Welke gevolgtrekking maken?

Om te besluiten moeten we eraan 
herinneren dat deze leer niet alleen 
voor katholieken geldig is. De leer 
van de Pausen is er slechts om te be-
vestigen dat ons verstand, ver van alle 
menselijke passies, licht en waarheid 
kan ontdekken in deze onderwerpen. 
Maar het blijft niet minder waar, dat 
de overweging van het kruis van Jezus 
en de genade die ons sterkt, alsook 
het gebed en de veelvuldige ontvangst 
van de sacramenten, kostbare hulp-
middelen zijn, gegeven aan de katho-
lieke echtgenoten om de wet van God 
na te leven en heiligen te worden.

Laat de echtgenoten door het 
voorbeeld van hun levendig geloof, 
van hun sterke hoop en van hun vuri-
ge liefde, ten aanzien van het hemelse 
hof en van de mensen de almachtige 
genade tonen, die in hen werkt. “De 
christelijke moraal is een moraal van 
het Kruis en niet van het gemak. Maar 
zij is een moraal die mogelijk en prak-
tiseerbaar is, omdat Hij die overwin-
naar van de dood en van de zonde is, 
in ons handelt om ons te geven, zijn 
kruis te dragen en ons mee te nemen 
naar zijn glorie.”

Allen moeten er een eer in stel-
len in hun woorden en in hun daden 
het moederschap te prijzen: “Want,” 
schrijft St. Paulus. “door het baren 
van kinderen zal de vrouw zalig wor-
den, zo zij volhardt in geloof, in liefde 
en heiligheid, aan ingetogenheid ge-
paard (1 Tim. 2, 15). (…) Eén wieg 
wijdt de familiemoeder in; meerdere 
wiegen heiligen haar en verheerlijken 
haar tegenover haar man en haar kin-
deren, tegenover de Kerk en het vader-
land.”
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Veelvuldige studies wijzen op een 
duidelijke verandering in het beleven 
van het huwelijk in Nederlandse gezin-
nen. Rooms -katholieke gezinnen ver-
schilden duidelijk van andere christe-
lijke gezinnen vooral door een volledig 
andere kijk op voortplanting en op de 
waarde van kinderen. In dit artikel be-
studeren wij de rol van de Nederland-
se geestelijkheid bij en haar houding 
tegenover de geboortedaling onder ka-
tholieken gedurende de periode 1935-
1970. Wij maken daarvoor met name 
gebruik van informatie afkomstig uit 
een serie diepte-interviews gehouden 
met priesters die gedurende de betref-
fende periode werkzaam waren in het 
bisdom Breda. Centraal staan de erva-
ringen van de priesters zelf, hun defini-
tie van de situatie en hun opvattingen 
over de veranderingen die zich in het 
huwelijksleven en de voortplanting van 
gelovigen voordeden en de reacties van 
de priesters op deze veranderingen.

Daling van de vruchtbaarheid
De demografische ontwikkeling van 

Nederland onderscheidt zich van die in 
andere landen van West-Europa door 
een relatief late en geleidelijke daling 
van het kindertal. Als gevolg daarvan 
ligt vanaf ongeveer 1910 de vruchtbaar-
heid in Nederland beduidend hoger 
dan in andere landen in deze regio. Pas 
halverwege de jaren zestig van de twin-
tigste eeuw bereikt het vruchtbaarheids-
cijfer het Europees gemiddelde.

Over deze afwijking van het West-
Europese patroon kwam halverwege de 
jaren vijftig een discussie op gang. Van 
meet af aan werd de vruchtbaarheid in 
verband gebracht met het feit dat onder 
Nederlandse katholieken de daling van 
het kindertal ver achterbleef bij die van 
andere kerkelijke gezindten. Retrospec-
tieve gegevens uit volkstellingen tonen 
aan dat al onder vrouwen gehuwd vóór 
1900 een duidelijk verschil in gemid-
deld kindertal bestond tussen katho-
lieken en andere kerkelijke gezindten. 
Katholieke echtparen hadden gemid-
deld twee kinderen meer dan andere 
vrouwen, een verschil dat gehandhaafd 
bleef tot aan de paren die in de jaren 
dertig huwden. Onder katholieke paren 
die huwden in de jaren veertig daalde 
de vruchtbaarheid echter sterk.

Gegevens met betrekking tot meer 
recente huwelijkscohorten wijzen uit 
dat de vroegere grote verschillen tussen 
de kerkelijke gezindten nagenoeg zijn 
verdwenen. Zo blijkt dat onder paren 
gehuwd na 1960 de vruchtbaarheid on-
der protestanten hoger ligt dan onder 
katholieken.

De sterke daling van de vruchtbaar-
heid van de Nederlandse katholieken 
in de periode 1935-1970 hangt nauw 
samen met de grote veranderingen die 
in de katholieke Kerk en in de Neder-
landse katholieke kerkprovincie in het 
bijzonder vanaf de jaren vijftig hebben 

plaatsgevonden, zowel met betrekking 
tot de leer inzake huwelijk en voort-
planting, als in de organisatie van die 
kerk.

Nauwelijks discussie
Tot in de jaren vijftig was er in Ne-

derland onder priesters, theologen of 
leken nauwelijks sprake van openlijke 
discussie over de huwelijksmoraal, de 
katholieke leer aangaande huwelijk en 
geboorteregeling, hooguit enige discus-
sie over de toelaatbaarheid van en voor-
waarden voor toepassing van periodie-
ke onthouding (P.O.). Procreatie was 
het eigenlijke en belangrijkste doel van 
het huwelijk en het gebruik van anticon-
ceptiva was in beginsel verboden. Deze 
leerstelling was duidelijk verwoord in 
de encycliek Casti Connubii (Over het 
kuise huwelijk) van paus Pius XI uit 
1930. Het ontnemen van de natuurlijke 
mogelijkheid tot voortplanting aan de 
geslachtsdaad was een schending van 
de goddelijke natuurwet, geboorterege-
ling, waarbij die wet werd geschonden, 
een overtreding tegen de huwelijkskuis-
heid en een doodzonde. Wel was in de 
formulering van de encycliek een eerste 
indicatie te zien van een toelaatbaar ge-
bruik van P.O. als methode waarbij de 
intrinsieke aard van de geslachtsdaad 
niet wordt aangetast. Officieel werd 
P.O. echter pas in 1952 door paus Pius 
XII onder bepaalde voorwaarden toe-
laatbaar genoemd.

Het vergaan 
van de huwelijkskuisheid

De invloed van priesters op de geboorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 
1935-1970
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Als gevolg van ontwikkelingen in de 
theologie en vernieuwingen in de inter-
nationale katholieke kerkgemeenschap 
werd de katholieke leer ten aanzien van 
huwelijk en geboorteregeling vanaf de 
jaren vijftig steeds meer ter discussie 
gesteld. Deze discussie werd gestimu-
leerd door de meer welwillende hou-
ding ten aanzien van geboorteregeling 
binnen de protestantse en anglicaanse 
kerken en door de technologische ont-
wikkelingen op het gebied van geboor-
teregeling.

De internationale aanzetten tot dis-
cussie en verandering op diverse terrei-
nen vonden binnen de Nederlandse 
kerkprovincie een vruchtbare voedings-
bodem. Als gevolg daarvan evolueerde 
de Nederlandse kerkprovincie binnen 
één decennium van hét model van het 
traditionele ‘pre-Vaticanum II katholi-
cisme’  tot ‘de avant-garde van de in-
ternationale kerk’, van een ‘Volkskerk-
type’, een kerk die op lokaal niveau 
alle facetten van het sociale leven con-
troleerde en beheerste, ontwikkelde de 
kerk zich tot een ‘denominatie in een 
geseculariseerde samenleving’. De rol-
definities en onderlinge verhoudingen 
van bisschoppen, priesters en leken 
werden daarbij drastisch gewijzigd. De 
hiërarchische structuur veranderde in 
een structuur gebaseerd op collegiali-
teit en dialoog. De strenge externe con-
trole en sanctionering  werden vervan-
gen door gedragscodes en persoonlijke 
morele controle.

Het veranderend gedrag inzake ge-
boorteregeling was onlosmakelijk ver-
bonden met de structurele verande-
ringen die in de jaren vijftig en zestig 
binnen de Nederlandse kerkprovincie 
plaatsvonden. De institutionele omslag 
in de Nederlandse kerkprovincie bracht 
grote veranderingen teweeg in de rol 
en de positie van de clerus. Meer nog 
dan in andere landen heeft dat een ef-
fect gehad op de aard en snelheid van 

de veranderingen in de vruchtbaarheid 
van de katholieken in Nederland. De 
clerus die voorheen de belangrijkste rol 
speelde bij de verbreiding en uitleg van 
de katholieke huwelijksmoraal, bij de 
controle over de naleving van die mo-
raal, en bij de organisatie van het ka-
tholieke gemeenschapsleven, verloor 
in de jaren vijftig en zestig grotendeels 
haar taak en positie.

Rol van de priester
Om de rol van de priesters in per-

spectief te plaatsen wordt allereerst in-
gegaan op hun positie in de periode 
waarin de Nederlandse katholieken in 
vergelijking met niet-katholieken in Ne-
derland en in vergelijking met geloofs-
genoten elders door hoge vruchtbaar-
heid werden gekenmerkt. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de veranderin-
gen in de priesterlijke rol en taak van-
af het midden van de jaren vijftig. Na 
een korte uiteenzetting van het onder-
zoeksdesign, de selectie van responden-
ten en de constructie van de vragenlijs-
ten wordt informatie gegeven over de 
sociale achtergrond van de priesters, de 
voorbereiding op hun taak als hoeder 
van de katholieke leer met betrekking 
tot huwelijk, seksualiteit en geboor-
teregeling, de wijze waarop zij in hun 
praktijk met het gedrag van gelovigen 
werden geconfronteerd, hun reacties 
daarop en de veranderingen in reactie, 
houding en meningsvorming aangaan-
de geboorteregeling.

De meest bevredigende verklaring 
van de trage daling van de vruchtbaar-
heid onder Nederlandse katholieken 
tot ongeveer het midden van de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw berust op 
een combinatie van de effecten van de 
katholieke leer betreffende huwelijk en 
gezin c.q. geboorteregeling en de speci-
fieke sociale context waarin de katholie-
ken zich bevonden. De Nederlandse ka-
tholieken onderscheidden zich van hun 
geloofsgenoten elders door hun sterke 
organisatiegraad, hun grote strijdvaar-
digheid en een sterk religieus elan. Dat 

religieus elan manifesteerde zich voor-
al in een grote volgzaamheid en onder-
danigheid aan het Roomse gezag en de 
Roomse leerstellingen. De oorsprong 
van deze houding was het feit dat de 
katholieken eeuwenlang slachtoffer 
waren van religieuze en economische 
onderdrukking. In hun strijd tegen de 
protestantse dominantie ontwikkelden 
de Nederlandse katholieken een eigen 
religieuze gestrengheid in hun pastora-
le activiteiten en in de toepassing van 
religieuze en morele maatstaven. In dat 
eigen karakter van de Nederlandse ka-
tholieken speelde ook de geografische 
concentratie een rol. Katholieken leef-
den relatief geïsoleerd en het katholie-
ke zuiden kende weinig contact met de 
grote steden in het westen.

Specifieke positie van 
     Nederland
De specifieke positie van de Neder-

landse katholieken kwam tot uiting in 
de zeer strikte interpretatie van de Va-
ticaanse regels en voorschriften betref-
fende huwelijk en gezin, zowel door de 
clerus als door de gelovigen. De strijd 
tegen geboorteregeling en het gebruik 
van anticonceptiva was in katholieke 
kring veel feller dan in andere Europese 
landen en ook de verheerlijking van het 
grote gezin was nergens zo verbreid als 
in Nederland. 

Binnen de katholieke Kerk als zoda-
nig en binnen de kerkelijk-georiënteer-
de organisaties vervulden de priesters 
een belangrijke rol. In beginsel was is 
de rol van de priester die van een inter-
mediair tussen de gelovige en God. Als 
exclusief bedienaar van de heilsmid-
delen van de Kerk, de sacramenten als 
biecht en communie, heeft de priester 
een centrale plaats in de katholieke re-
ligieuze gemeenschap. Het belang van 
die positie neemt toe naarmate gelovi-
gen meer belang hechten aan hun per-
soonlijk zielenheil, hun voortleven na 
de dood. Alleen via de priester als be-
dienaar van de heilsmiddelen kan na-
melijk na een biecht absolutie voor de 
zonden worden verkregen. De centrale 
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plaats van de priester in de katholieke 
gemeenschap is ook herkenbaar aan het 
feit dat zijn aanwezigheid noodzakelijk 
wordt geacht bij ceremoniën rondom 
belangrijke persoonlijke gebeurtenis-
sen als huwelijk, geboorte en dood.

Bij de op- en uitbouw van de katho-
lieke zuil kregen priesters, naast deze 
religieuze rol echter ook steeds meer 
een sociaal-organisatorische rol. Veel 
katholieke organisaties, zowel op lan-
delijk als plaatselijk niveau, ontston-
den op initiatief van of met de hulp van 
priesters. Elke katholieke organisatie of 
vereniging had een priester als geeste-
lijk adviseur, als waarborg voor het juis-
te katholieke karakter. De geestelijkheid 
had zo contact met het bestuurlijk ni-
veau van alle katholieke organisaties, 
de politieke organisaties ingesloten. 
Vooral in Zuid-Nederland functioneer-
de de geestelijkheid als een intellectuele 
elite die grote invloed had op informa-
tie, communicatie, opinie en houding. 
Priesters stuurden de beslissing welke 
boeken voorhanden waren in biblio-
theek of boekwinkel, welke toneelstuk-
ken of films vertoond mochten worden, 
wat er uitgezonden werd door de Katho-
lieke Radio Omroep (K.R.O.) of wat in 
katholieke kranten werd gepubliceerd. 
Op plaatselijk niveau kon het oordeel 
van de priester beslissend zijn voor be-
noeming of indienstneming van perso-
neel en kon het bepalend zijn voor de 
economische voor- of tegenspoed van 
winkeliers en ondernemers.

De machtspositie van de priesters 
was direct en indirect van invloed op de 
omgang van gelovigen met geboortere-
geling. Actieve bemoeienis van pries-
ters met de gezinsplanning van gelovi-
gen was zeker tot het einde van de jaren 
vijftig geen uitzondering. In verschei-
dene studies hebben gelovigen van het 
bestaan van dergelijke praktijken in de 
jaren dertig, veertig en vijftig kond ge-
daan. Uit een onderzoek onder een be-
perkt aantal katholieke huwelijksparen 
bleek dat het vragen van toestemming 
aan de priester tot het toepassen van 
P.O. tot in de jaren zestig in sommige 
katholieke families gebruikelijk was. 

Verandering in de positie 
    van de clerus
Hoewel de vruchtbaarheid onder 

katholieken in vergelijking met die van 
andere groepen tot de jaren vijftig rela-

tief hoog bleef, was toch van een duide-
lijke daling van het kindertal sprake. De 
officiële leer over huwelijk, gezin en ge-
boorteregeling sloot na de Tweede We-
reldoorlog dus steeds minder aan bij de 
feitelijke seksuele praktijk van de Ne-
derlandse katholieken. Het verschil tus-
sen de leer en de sociale werkelijkheid 
werd steeds groter en dat moedigde in-
dividuele gelovigen ertoe aan oplos-
singen voor hun problemen te zoeken 
buiten die officiële leer om. Hoewel de 
voorwaarden die de katholieke leer aan 
de toepassing van P.O. stelde niet ver-
anderd waren, – P.O. was alleen toege-
staan als een (hernieuwde) zwanger-
schap gezondheidsrisico voor de vrouw 
met zich mee zou brengen of als ge-
zinsuitbreiding de toekomstige zorg in 
dat gezin ernstig zou bedreigen – vond 
P.O. meer en meer toepassing onder ka-
tholieken.

Aanvankelijk was er binnen de ka-
tholieke kerkleiding een groeiende 
angst voor wat men zag als geloofsver-
lies en moreel verval en daarop werd 
gereageerd door keer op keer de katho-
lieke leer en moraal te herbevestigen 
(Oosterhuis, 1999). In reactie op de 
dreiging van moreel verval, maar ook 
in reactie op de sociale en individuele 
problemen die de na de Tweede We-
reldoorlog plaatsvindende sociale ver-
anderingen (industrialisatie, urbanisa-
tie, mobiliteit, verbreiding van radio en 
televisie) met zich meebrachten, ont-
wikkelde zich de katholieke geestelijke 
gezondheidszorg. De totstandkoming 
ervan werd gestimuleerd door het sy-
steem van overheidsfinanciering en de 
competitie met vergelijkbare niet-ka-
tholieke instituten en organisaties. Op 
het gebied van huwelijk, gezin en sek-

sualiteit moesten de traditionele hoe-
ders van de moraal, de priesters en ka-
tholieke medici, meer en meer plaats 
maken voor de nieuwe professionals 
die voortkwamen uit deze, zich steeds 
verder ontwikkelende, katholieke gees-
telijke gezondheidszorg. Die professio-
nals brachten steeds duidelijker naar 
voren dat de oude, op religieuze mo-
raal en pastoraat berustende benade-
ringswijze niet langer aan de bestaande 
geestelijke behoeften kon voldoen en 
dat aanpassing van de katholieke mo-
raal noodzakelijk was.

Geestelijke gezondheidszorg
De professionalisering van de gees-

telijke gezondheidszorg en de sociale 
hulpverlening in katholieke kring leid-
de tot het ontstaan van een nieuw re-
ferentiekader: wat aanvankelijk gede-
finieerd was in termen van moraal en 
zonde werd steeds meer gedefinieerd 
in termen van geestelijke gezondheid. 
Normalisatie en integratie, op basis 
van psychosociale strategieën, kwamen 
in de plaats van sancties en verboden. 
Seksuele normering werd meer en meer 
gerelateerd aan algemene menselijke 
waarden als (geestelijke) gezondheid, 
welbevinden en persoonlijke groei. Sek-
sualiteit werd niet langer alleen gezien 
in termen van procreatie maar als een 
autonoom middel tot communicatie, 
expressie en bevestiging van de liefdes-
band tussen partners, eerst nog alleen 
binnen het huwelijk maar geleidelijk 
aan ook buiten het huwelijk .

Deze omslag van voortplantings-
moraal naar relatie-ethiek, beginnend 
onder professionals in de hulpverlening 
maar snel ook zichtbaar in discussies 
over seksualiteit en geboorteregeling 
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binnen andere delen van de katholie-
ke Kerk, vormt de achtergrond waarte-
gen de versnelde daling van de huwe-
lijksvruchtbaarheid onder katholieken 
in de jaren vijftig moet worden gezien. 
Voorbeelden van die zich ontwikkelen-
de nieuwe ethiek zijn de activiteiten 
vanuit het militaire vormingscentrum 
Waalheuvel in Ubbergen, de omslag die 
het vakblad van katholieke artsen (het 
‘R.K. Artsenblad’ ) en de R.K. Artsenver-
eniging ondergingen (Van Berkel, 1990; 
Westhoff, 1986) en de radiopraatjes van 
de psychiater dr. C.J. Trimbos in de ja-
ren 1960 en 1961 over de geestelijke ge-
zondheid in huwelijk en gezin.

In de loop van de jaren vijftig toon-
den ook de Nederlandse kerkelijke au-
toriteiten dat zij zich bewust waren van 
de problemen van huwelijksparen met 
gezinsplanning en geboorteregeling. In 
een voordracht over ‘Familieproblemen 
in onze tijd’ in 1959 stelde Mgr. Alfrink, 
de aartsbisschop van Utrecht, dat hij 
besefte hoe drukkend het probleem van 
de huwelijksseksualiteit voor gelovigen 
kon zijn.

Mgr. Bekkers: 
 televisie-voordrachten
De bepaling van het beleid betref-

fende huwelijk en geboorteregeling was 
uiterst complex. Moeilijkheden deden 
zich niet enkel voor op het terrein van 
de theologie en moraal maar betroffen 
ook religieuze autoriteit en lekenauto-
nomie, de competentie van leken om 
zelf te kunnen oordelen over wat mo-
reel correct of aanvaardbaar was. De po-
sitie van de gelovigen werd een steeds 
belangrijker aspect van de discussies en 
veranderingen in de internationale ka-
tholieke Kerk. Als leken op het gebied 
van kindertal en geboorteregeling geen 
eigen, zelfstandige verantwoordelijk-
heid konden krijgen, zouden ze nooit 
een volwaardig deelgenoot van de ka-
tholieke kerkgemeenschap kunnen zijn. 
Juist die gedachte begon in de periode, 
de facto voorafgaand aan het tweede Va-
ticaans concilie, op veel plaatsen binnen 
de internationale Kerk sterk te leven.

Terwijl de discussies over geboor-
teregeling en lekenautonomie binnen 
de Nederlandse kerkprovincie werden 
gevoerd, wijdde Mgr. Bekkers, de bis-
schop van Den Bosch, drie televisie-
voordrachten aan de problematiek van 
huwelijk en geboorteregeling. De eer-
ste uitzending, in maart 1963, was de 
eerste openbare bisschoppelijke reac-
tie op de steeds sterker naar voren ge-
brachte problemen van katholieken 
met de huwelijksmoraal. In zijn voor-
dracht wees Bekkers erop dat alleen 
de gehuwden de vraag kunnen beant-
woorden welke de grootte van hun ge-
zin moet zijn. ‘Dit is hun gewetenszaak 
waarin niemand treden mag. Zielzor-
ger, arts of wie ook tot raad geven ge-
roepen wordt moet zoveel mogelijk dat 
eigen geweten tot zijn recht laten ko-
men (...)’. In zijn voordracht refereerde 
Bekkers ook aan de nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen op het gebied van 
geboorteregeling, de introductie van de 
anticonceptiepil, maar noemde de mo-
rele oordeelsvorming van de Kerk daar-
over nog onzeker en afhankelijk van de 
uitkomst van het, in dat stadium nog 
onvolledige, medische oordeel over de 
werking van de pil. De reactie op deze 
televisievoordracht van Mgr. Bekkers 
was enorm. De tekst werd door ver-
schillende kranten integraal afgedrukt 
en duizenden mensen reageerden in 
brieven aan het bisdom.

Brief van Nederlandse   
  bisschoppen

Ruim vier maanden na de televisie-
voordracht van Mgr. Bekkers publiceer-
den de gezamenlijke Nederlandse bis-
schoppen een brief aan hun priesters 
met nadere instructies over de omgang 
met deze zaken bij de biecht, waarin 
het persoonlijke geweten van de gelo-
vigen als de in laatste instantie beslis-
sende factor werd betiteld. De priester 
moest de gelovige in de rol van raad-
gever adviseren en bijstaan in de per-
soonlijke gewetensvorming, maar niet 
de dwingende oplegger van een hoger 
geweten zijn. Deze nieuwe manier van 

omgaan met vragen rondom huwelijk 
en geboorteregeling illustreert treffend 
de veranderende rollen van priesters en 
leken binnen de Nederlandse katholie-
ke Kerk.

In 1968 verscheen de encycliek Hu-
manae Vitae van paus Paulus VI. Daar-
in werd, in weerwil van de grote ver-
anderingen binnen de Nederlandse 
kerkprovincie, de leer die het gebruik 
van anticonceptiva anders dan P.O. aan 
katholieken verbood, in nieuwe be-
woordingen nogmaals bevestigd. De 
veranderde situatie in Nederland had 
zich inmiddels echter bestendigd en de 
traditionele normen aangaande seksu-
aliteit en het huwelijk hadden hun in-
vloed verloren. In 1969 verklaarde 93 
procent van de Nederlandse katholie-
ken dat de pauselijke richtlijn geen en-
kele invloed had op hun gedrag. Aan 
priesters werd door gelovigen nog nau-
welijks een rol toebedeeld bij vragen of 
keuzes aangaande gezinsplanning en 
geboorteregeling. Voor 75 procent van 
de gelovigen had de priester geen en-
kele functie, de helft van de gelovigen 
achtte de priester zelfs niet in de positie 
om te kunnen oordelen over zaken be-
treffende seksualiteit. Slechts tien pro-
cent van de huwelijksparen jonger dan 
vijftig jaar had geboorteregeling ooit 
besproken met een priester.

Survey onder parochiepriesters
Een survey onder 838 parochie-

priesters in Nederland uit 1969 toonde 
aan dat nog maar vijf procent der pries-
ters procreatie als belangrijkste doel 
van het huwelijk zag. Ongeveer tachtig 
procent zei nog slechts zelden of nooit 
door gelovigen geraadpleegd te worden 
over gezinsplanning of geboorterege-
ling. De meeste priesters noemden het 
afstand nemen van de officiële leer in-
zake huwelijk en geboorteregeling geen 
belemmering om een ‘goed katholiek’ 
te zijn. Het volgen van het eigen gewe-
ten door gelovigen werd door 89 pro-
cent van de priesters de geëigende weg 
genoemd om morele problemen met 
geboorteregeling op te lossen.
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De reacties van de Nederlandse ka-
tholieken op Humanae Vitae, van ge-
lovigen, priesters en bisschoppen, 
illustreren de veranderingen die de Ne-
derlandse katholieke kerkprovincie, al-
thans het overgrote deel daarvan, had 
ondergaan. Van een extreem Rome-ge-
trouwe kerkprovincie begin jaren vijf-
tig was die kerkprovincie geëvolueerd 
tot de avant-garde van de internationa-
le katholieke Kerk, al begon het verzet 
daartegen vanuit behoudende kringen 
binnen die kerkprovincie wel steeds 
meer op gang te komen. Vanaf ongeveer 
1970 werd ook het beleid van Rome er 
steeds meer op gericht de Nederlandse 
kerkprovincie hernieuwd aan de kerke-
lijke richtlijnen te binden. 

Binnen de Nederlandse kerkpro-
vincie leidde die beleidsverandering 
tot afwijzende reacties: vele priesters 
en religieuzen traden uit hun ambt, 
veel katholieken keerden zich meer en 
meer af van de Kerk en haar voorschrif-
ten. Het aantal priesterwijdingen dat na 
een korte opleving na de bevrijding een 
dalende trend vertoonde nam steeds 
sterker af. De afname van het aantal 
priesters aan het einde van de hier on-
derzochte periode en de conflicten bin-
nen de Nederlandse kerkprovincie na 
1970 zijn voor dit onderzoek echter 
van minder belang.

Onderzoek onder priesters
Hoe bezien de priesters achteraf hun 

rol in de verbreiding en naleving van de 
katholieke huwelijksmoraal in de peri-
ode tot 1970? Hoe beoordelen ze de 
veranderingen die zich op dit punt in 
de Nederlandse katholieke Kerk heb-
ben voorgedaan en wat voor rol heb-
ben zij daarbij in hun ogen gespeeld? 
Welke betekenis heeft de veranderende 
rol van de priesters en de veranderen-
de verhouding tussen episcopaat, pries-
ters en gelovigen gehad voor de veran-
derende houding van de Nederlandse 
katholieken ten opzichte van geboorte-
regeling? Om licht te werpen op deze 
vragen werd een onderzoek uitgevoerd 
onder priesters die gedurende de peri-
ode 1935-1970 direct dan wel indirect 
met deze problematiek te maken had-
den. De beperking tot deze periode 
ligt voor de hand. Immers, na 1970 is 
van een specifiek katholiek vruchtbaar-
heidspatroon geen sprake meer, terwijl 
1935 ongeveer de uiterste grens vormt, 

waarop door momenteel nog levende 
priesters kan worden teruggeblikt.

Om een zo breed mogelijk scala 
aan priesterlijke ervaringen in het on-
derzoek te betrekken is een gemêleer-
de groep priesters geïnterviewd. Niet 
alleen diegenen die in de dagelijkse 
praktijk met de problemen van hun 
gelovigen werden geconfronteerd en 
daarvoor oplossingen moesten zoeken 
zijn voor ons onderzoek van betekenis, 
ook de rol van hen die op meer afstan-
delijke en sturende posities bij de op-
leiding van de priesters en in het epis-
copale beleid met de problematiek te 
maken hadden vraagt om nader onder-
zoek. Daarnaast werd besloten ook eni-
ge priesters te interviewen die niet aan 
de autoriteit van het bisdom waren ge-
bonden. Binnen een bisdom kunnen 
namelijk kloosterkerken en parochie-
kerken worden aangetroffen die door 
reguliere geestelijken, priesters van een 
kloosterorde, worden bediend en be-
stuurd. Dergelijke kloosterkerken heb-
ben een specifieke plaats in de verlening 
van pastorale zorg en de eraan verbon-
den geestelijken hebben, op eigen wij-
ze, bemoeienis gehad met de huwelijks-
moraal onder de katholieken.  

Ervaringen met 
 de huwelijksmoraal
Alle priesters bevestigen dat ze in 

dat werk met problemen van gelovigen 
met de katholieke huwelijksmoraal te 
maken hebben gehad en dat zij werden 
geconfronteerd met het feit dat gelovi-
gen zich niet aan de leer van de Kerk 
hielden c.q. hebben kunnen houden. 
De ervaringen van priesters in deze zijn 
echter divers.

De huwelijksmoraal was, zo blijkt 
uit alle gesprekken, vooral een zaak 
voor de biechtstoel. Alle priesters ver-
tellen dat hun bij het afnemen van de 
biecht door biechtelingen werd ver-
teld dat men tegen de huwelijkskuis-
heid had gezondigd. Over hun toen-
malige reactie op die confrontatie met 
problemen die gelovigen met de huwe-
lijksmoraal hadden, alsmede over de 
frequentie van die confrontatie, spre-
ken de oudere en jongere priesters ver-
schillend. De oudere priesters vermel-
den met name hun moeilijkheden met 
deze kwestie. ‘Ik vond het ontzettend 
moeilijk en wel om deze reden: ik zag 
de nood van mensen maar achtte mij-
zelf toen toch gebonden aan de leer van 
de Kerk. Dus de ruimhartigheid, laat ik 
zeggen de principiële benadering die 
ik naderhand gekozen heb (...) dat het 
geweten van mensen zelf het uitgangs-
punt is en dat het geweten zich moet 
confronteren met de leer van de Kerk 
... 

Vanwege het toenmalige overschot 
aan priesters in het bisdom Breda werd 
hij, samen met elf jaargenoten, tijde-
lijk uitgeleend aan het aangrenzende 
Belgische bisdom Mechelen. ‘Ik kwam 
in België en voordat ik daar als kape-
laan begon moest ik eerst op audiën-
tie bij de hulpbisschop van Mechelen 
voor nadere instructies. Die zei me dat 
ik het zijn goede gelovigen in deze niet 
te moeilijk moest maken met dat calvi-
nistische gedoe wat ze in Nederland ge-
woon waren. (...) Ik heb het er dus zelf 
nooit meer moeilijk mee gehad want ik 
kreeg meteen van hogerhand een ande-
re instructie (...). Maar voor de mensen 
hier kon het erg moeilijk zijn.’
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P.O. minder belangrijk
Op basis van hetgeen priesters ver-

tellen lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat P.O. minder belangrijk is geweest 
als anticonceptiemethode onder katho-
lieken dan op basis van de theoretische 
discussies daarover wordt aangeno-
men. Ondanks de brede aandacht voor 
P.O. als hét katholieke antwoord op de 
vraag naar gezinsplanning en geboorte-
regeling wordt P.O. door priesters niet 
genoemd als breed toegepaste geboor-
teregelingsmethode onder katholieken 
in Nederland. Bijna alle priesters noe-
men het een onpraktische en moeilijke 
methode. Bij de inschatting die pries-
ters maken van het gebruik van P.O. 
door gelovigen moet echter een kant-
tekening worden geplaatst. Die inschat-
ting zou enigszins vertekend kunnen 
zijn omdat na verkregen toestemming, 
ook van een andere priester dan de 
biechtvader, de toepassing van P.O. im-
mers in de biecht niet meer ter sprake 
hoefde te komen. De gevallen waarin 
P.O. probleemloos werd toegepast zou-
den door priesters te weinig betrokken 
kunnen zijn in de oordeelsvorming. 

Verder wordt door priesters beves-
tigd dat in de loop der tijd steeds min-
der gelovigen zich bij de planning van 
hun kindertal door de huwelijksmoraal 
van de katholieke Kerk lieten leiden. 
Dat was al zo voordat de anticonceptie-
pil in Nederland in 1963 op de markt 
kwam, maar dat zou nadien in nog veel 
grotere mate het geval worden. Op ba-
sis van enige uitlatingen van jongere 
priesters over de frequentie waarmee 
zij met problemen van gelovigen met 
de huwelijksmoraal werden geconfron-
teerd, lijkt de conclusie te kunnen wor-
den getrokken dat de katholieke huwe-
lijksmoraal in stedelijke gebieden voor 
minder gelovigen een probleem was 
dan voor gelovigen op het platteland. 

 Conclusies
Het hier gepresenteerde onderzoek 

naar de rol van de geestelijkheid bij de 
vruchtbaarheidsdaling levert op een 
aantal punten een ander beeld van deze 

rol op dan oprijst uit de sociologische 
en historische literatuur waarin een in-
stitutioneel of lekenperspectief voorop-
stond.

Het meest opvallend is het grote 
verschil dat te constateren valt tussen 
het beeld dat de geestelijkheid zelf van 
haar rol schetst en datgene wat uit de 
literatuur naar voren komt. In het on-
derzoek naar het gedrag van katholie-
ke gelovigen en hun geestelijke leiders 
dat vooral de hoogtijdagen van de ver-
zuiling in Nederland betreft, is de na-
druk gelegd op de gedragscontrole door 
de geestelijken over hun gelovigen. In 
hetgeen priesters vertellen komt ech-
ter sterk de door hen gevoelde pasto-
rale verantwoordelijkheid voor gelovi-
gen tot uitdrukking. Slechts één priester 
bevestigt uit eigen ervaring de verhalen 
over druk die bij huisbezoeken op echt-
paren werd uitgeoefend. 

Priesters noemen hun betrokken-
heid bij de gezinsplanning van gelovi-
gen de facto beperkt. Al noemen zij de 
positie van priesters in de vroegere ka-
tholieke samenleving prominent, toch 
vertellen ze ook dat het zondebesef 
en het moreel-religieus handelen van 
de gelovigen niet afhankelijk was van 
de nabijheid van de priester. De ken-
nis die de gelovigen hadden van de ka-
tholieke doctrines en de moreel-religi-
euze gedragsregels was het product van 
een historisch socialisatieproces dat in 
de katholieke gemeenschap overal en 
voortdurend werd herhaald. 

Alle priesters vertellen dat ze in de 
loop van de jaren vijftig steeds minder 
te maken kregen met de wijze waarop 
gelovigen aan gezinsplanning en ge-
boorte-regeling deden en dat de biecht-
praktijk halverwege de jaren zestig 
compleet was verdwenen. De jongere 
priesters spreken over hun seminarie-
tijd als een periode waarin de behoef-
te aan verandering, in zowel kerkelijke 
organisatie als doctrine, alom voelbaar 
was. Ze beschrijven hun toenmalige do-
centen aan het grootseminarie als ini-
tiators van dergelijke veranderingen. 
Daarmee bevestigen zij de conclusies 

uit eerder onderzoek die suggereerden 
dat de veranderingen binnen de Ne-
derlandse katholieke kerk vooral ge-
initieerd werden vanuit de katholieke 
organisaties zelf. Uit hetgeen priesters 
vertellen blijkt dat die veranderingen 
niet enkel door intellectuele leken en 
professionals in aanverwante katho-
lieke organisaties aangemoedigd wer-
den, maar dat ook binnen het semina-
rie jonge docenten en studenten al in 
het begin van de jaren vijftig aan een 
vernieuwing van doctrine en organisa-
tie werkten. 

Onderricht in de psychologie maak-
te geen deel uit van de priesteroplei-
ding van de priesters maar toch was de 
persoonlijke interesse in de psycholo-
gie groot en zijn in het zich ontwikke-
lende nieuwe referentiekader de nieu-
we inzichten vanuit de psychologie te 
herkennen. Wat eerst was gedefinieerd 
in termen van moraal en zonde werd 
steeds meer gezien in termen van on- of 
onderbewustzijn en geestelijke gezond-
heid. Ook de omslag van ‘zondemoraal’ 
naar ‘gewetens-moraal’, waar herhaal-
delijk door priesters over wordt gespro-
ken, kan in die context worden gezien. 
De psychologie leerde dat mensen niet 
altijd bewust handelen maar dat vaak 
doen vanuit diepere, onbewuste motie-
ven. Dat inzicht ondermijnde het zon-
debegrip en de zondemoraal. Iets was 
een zonde als het ook als bewuste keu-
ze voor het verkeerde was begaan, maar 
met twijfel aan het bewuste karakter 
van het handelen van mensen verviel 
die voorwaarde voor de zondigheid. Zo 
is de ontwikkeling van het nieuwe re-
ferentiekader der gewetensmoraal niet 
los te zien van de nieuw verworven in-
zichten uit de psychologie.

Uit hetgeen priesters vertellen blijkt 
dat de grote omslag in katholieke reli-
giositeit, de ontkerkelijking, onder ka-
tholieken pas plaatsvond nadat intern 
een drang naar verandering op gang 
was gekomen. Veel priesters noemen 
de invloed van de dwingende huwe-
lijksmoraal op de latere ontkerkelijking 
groot.
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In beeld en gelijkenis

Uit:: “In beeld en gelijkenis”

door J.P.M. van der Ploeg O.P.

‘s Mensen oog
Mt 6,22-23; Luc 11,34-36

Op de spreuk van de lamp onder de korenmaat (Mt 
5,15; Mc 4,21; Luc 11,33) volgt bij Lucas een korte verge-
lijking van de lamp met het menselijk oog in langere vorm 
dan bij Mattheüs en de inhoud ervan lijkt bij eerste lezing 
wat raadselachtig. “De lamp van uw lichaam - zo staat er in 
beide teksten - is uw oog”. Nu spreekt men wel van “stra-
lende ogen”, vanwege het licht dat zij weerkaatsen, maar 
de taak van het oog is, licht op te vangen, niet te stralen; al-
leen een lamp straalt licht uit. In onze tekst bestaat de over-
eenkomst tussen lamp en oog blijkbaar hierin, dat beide 
ons in staat stellen te zien. Is het oog “slecht”, d.i. troebel 
of blind, dan kan het die taak niet meer verrichten en wat 
“achter” het oog is, het lichaam, verkeert dan als het ware 
in het donker. Maar als het oog helder is, dan is het lichaam 
“licht”, het ziet. Het feit dat de ogen van een mens gezegd 
worden te “stralen” en dat die van sommige dieren in het 
duister licht lijken te geven (bijv. die van een kat en andere 
roofdieren), kan er misschien tóch toe hebben bijgedragen 
het oog de “lamp” van het lichaam te noemen.

Jezus heeft natuurlijk niet bedoeld iets vanzelfspre-
kends te zeggen over het menselijk oog. Hij bedoelde meer 
en wilde zeggen dat ‘s mensen geest, die veel belangrijkere 
lamp dan het oog, helder, zuiver, ongecompliceerd moet 
zijn, een bron van geestelijk “licht”, wat alleen mogelijk is 
als hij zich op zijn beurt door God laat verlichten. Een psal-
mist vraagt van God “een zuiver hart, een nieuwe, stand-
vastige geest” in zijn binnenste (Ps 51 (50), 12). Het hart 
werd beschouwd als de zetel van gevoelens en verstand, van 
het laatste het meest. Wij geven ons verstand een plaats in 
de hersens, de Israëliet wees daarvoor het hart aan. In het 

Oude Testament betekent “hart” vaak zonder meer “ver-
stand”, “geest”, en Arabische wijsgeren uit de middeleeu-
wen spraken nog op dezelfde manier. Geest en gevoelens 
zijn zo nauw verbonden dat een scheidslijn voor veel men-
sen moeilijk te trekken is, zij behoren bij elkaar in de ene 
mens.

Zo verstaan is de tekst duidelijk: het innerlijk van de 
mens moet zuiver zijn van alles wat verkeerd is, het meest 
van slechte begeerten en zonde. Is dit zo, dan zal het de 
mens voorlichten en zijn daden ten goede leiden, zoals het 
heldere oog het lichaam “verlicht”. De tekst heeft niets te 
maken met de vermaning dat Jezus’ leerlingen een licht, 
resp. lichten moeten zijn; alleen bij Lucas staan beide ver-
maningen na elkaar, omdat beide spreken van een “lamp”.

Het mosterdzaadje
Mt 13, 31-32; Mc 4, 30-32; Luc 13, 18-19

De mosterdplant komt nog altijd in Palestina voor. Zij 
heeft gele bloemen en wordt dikwijls twee meter hoog, 
of nog meer. De zaadjes zijn erg klein, maar 1 millimeter 
groot. Ze hebben een scherpe smaak en men maalt ze voor 
de bereiding van de bekende (zwarte) mosterd. Als Jezus 
het rijk der hemelen ermee vergelijkt, wil Hij zeggen dat 
wat klein is, groot wordt. Het rijk Gods dat Jezus is komen 
brengen is klein begonnen, maar het heeft zich al spoedig 
in het hele Romeinse rijk uitgebreid en zelfs buiten de gren-
zen daarvan, zoals in het grote Midden-Perzische rijk, waar 
een bloeiende martelarenkerk is ontstaan. Wanneer Jezus 
zegt dat het “een boom” wordt (Mt en Luc) moeten wij dit 
goed verstaan; Mattheüs en Marcus zeggen dat het groter 
wordt “dan alle groenten”, Marcus ook dat de plant gro-
te twijgen krijgt. Zij heeft vooral beneden grote bladeren 
waaruit een hoge stengel met zijstengels omhoog schiet. 
Het woord “boom” wordt met enige overdrijving gebruikt 
om de grote stengel aan te duiden. Hij groeit nu nog veel 
bij het meer van Galilea en dat zal ook in Jezus’ tijd wel het 
geval zijn geweest, zodat zijn hoorders begrepen hoe zij het 
woord “boom” moesten verstaan.

Wat dan volgt “zodat de vogels der lucht (oude verta-
ling: de vogelen des hemels) in zijn takken (Mt en Luc; Mc 
“onder zijn schaduw”) komen nestelen” is een citaat uit 
het O.T., zie Dan 4,12. 21; Ez 17, 23; 31, 6, terwijl men 
ook aan Ps 104 (103) kan denken. De uitdrukking wil het 
beeld van de grote “boom” afmaken. Voor grote vogels was 
in de mosterdplant geen plaats, voor kleine wel. Als Jezus 
wellicht met enige overdrijving spreekt, dan begrepen zijn 
hoorders, die de plant kenden, dit best. Jezus legt de nadruk 
op de grootte van de plant die uit zulk een klein zaadje op-
groeit, om daarmee des te duidelijker te maken dat het rijk 
Gods, klein begonnen met zijn prediking en die van zijn 
apostelen, bestemd is om heel groot te worden.
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Het aandeel van de schepselen in het wereldr

Vele van onze zonden komen tot de duivel als een pret-
tige verrassing. Vele daarvan worden ons leven binnengeleid 
door onszelf zonder dat de duivel werkelijk de aanleiding 
daartoe is. Feitelijk zijn het alleen onze zonden, die volledig 
en exclusief iets van ons zijn. De engelen hebben een aandeel 
in al onze goede weaken; achter en door hen, evenals achter 
en door ons werkt altijd de almacht van God, die de laatste 
verklaring geeft voor het mysterie van de goedheid in onze 
daden. Wij kunnen niet tot God naderen zonder zijn hulp, 
maar wij kunnen heel goed in zonde vallen zonder de hulp 
van wie dan ook.

St. Chrysostomus geeft de vaste basis aan voor onze kalm-
te tegenover de verterende haat van de duivel, wanneer hij 
zegt: “De duivel bekoort de mens niet zolang als hij het zelf 
verkiest, maar zolang als God het toelaat; want al laat Hij hem 
toe ons voor korte tijd te bekoren, om onze zwakheid gelast 
Hij hem ook om heen te gaan.” De barmhartigheid van God 
en de krachtige hulp van de engelen maken van de bekorin-
gen van de satan ogenblikken van grote betekenis voor de 
mensen: de slagen, die worden toegediend om kracht te ver-
zamelen tegen de bekoringen, bouwen de zielenkrachten van 
de mens op, doordat zij de bronnen voor deugdzaam hande-
len verdiepen, een geldige aanspraak op toename in genade 
en recht op de eeuwige glorie meebrengen, en doordat zij het 
gezelschap van de engelbewaarder en de pelgrimerende mens 
aaneensmeden tot een eenheid, die te sterk is om door de 
aanvallen van het kwaad te worden verbroken.

Er is nog een ander effect, dat door St. Ambrosius wordt 
aangegeven en dat wij niet gering moeten achten: “De duivel 
is bang om vol te houden, omdat hij terugschrikt voor een 
herhaalde nederlaag.” De bittere smaak van nederlagen is al 
te zwaar voor de maag van de hoogmoed, en hoogmoed is 
synoniem met hetgeen `des duivels’ is. Toch is er een soort 
dwaasheid, die uit de verblinding van de hoogmoed voort-
komt, die de duivel somtijds aanzet tot hardnekkige en hef-
tige aanvallen op de heiligste mannen en vrouwen, waardoor 
de satan zich telkens weer te pletter loopt tegen de onkwets-
bare muur van heiligheid, zoals een woedend dier zich in 
blinde razernij doodbeukt. Ook hier kunnen we weer duide-
lijk de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God zien: 
de barmhartigheid, die de macht van de duivel meer loslaat, 
waar zij toch niet kan overwinnen; de rechtvaardigheid, die 
de hoogmoed van de satan door herhaalde en verpletterende 
nederlagen vernedert.

De fysieke wereld – de maan en de sterren

Ook de stoffelijke dingen hebben bij de ordening van het 
heelal een rol te spelen. Deze waarheid heeft zulk een indruk 
gemaakt op de moderne geest, dat hij daardoor blind werd 
voor alle andere machten van het goddelijk bestuur en hij 
tot de conclusie kwam, dat de mens was overgeleverd aan de 
genade van het fysieke heelal. Als wij van de zuiver geeste-
lijke activiteit van de engelen overgaan naar de zuiver stoffe-
lijke activiteit van de fysieke schepselen, ontkomen we daar-
mee nog niet aan het bestuur van God. Zuren werken in op 
het vlees van de mens, vuur verwarmt zijn huis, de lentere-

De grote denker die in zijn Summa 
Theologica een geweldige synthese 
heeft gegeven, waarin alles wat over 

God en de mens kan worden 
gekend, wordt opengelegd.
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Het aandeel van de schepselen in het wereldbestuur

gen brengt de bevroren aarde weer tot leven en de zomerzon 
doet de velden tot overvloed rijpen. Hoe minutieuzer wij de 
wereld van de stof, van planten en van dieren onderzoeken, 
hoe deskundiger wij winden en wolken, warmte en koude 
beschouwen, des te meer wordt onze geest overstelpt door 
de gedetailleerde organisatie en de uiterst precieze werking, 
die de wereld in evenwicht houdt. Een geest, die geen inzicht 
heeft in de wereld van de mensen, van engelen en van God 
wordt verlamd door de luister van het goddelijk bestuur van 
de fysieke wereld.

De mensen hebben niet op onze tijd gewacht om zich 
over deze organisatie van de kosmos te verbazen; de oude 
volkeren waren niet blind voor het zichzelf genoeg zijn van 
de natuur; het zijn niet onze geleerden geweest, die voor het 
eerst hebben gezien, dat gelijken gelijken voortbrachten. 
Vijftien eeuwen geleden schreef St. Augustinus reeds: “Van 
alle dingen, die op lichamelijke en zichtbare wijze worden 
voortgebracht, liggen er bepaalde zaden in de lichamelijke 
dingen van deze wereld verborgen.” Wanneer St. Thomas 
de woorden van St. Augustinus verklaart, neemt hij de smet 
weg van het magische woord, dat onze tijd gebruikt heeft om 
alle dingen te verklaren: “In heel de lichamelijke natuur zijn 
de levende lichamen het meest volmaakt: daarom werd het 
woord natuur, zoals de Wijsgeer (Aristoteles) zegt, het eerst 
gebruikt om het voortbrengen van levende wezens aan te dui-
den, hetgeen wij geboorte noemen: en omdat de levende din-
gen worden voortgebracht door een princiep dat met hen ver-
enigd is, zoals vruchten door een boom, en de kinderen door 
de moeder met wie zij verenigd zijn, is het woord natuur ge-
volglijk toegepast op elk princiep van beweging, dat is in het-
geen bewogen wordt. Nu is het duidelijk, dat de actieve en 
passieve princiepen van het voortbrengen van de levende we-
zens de zaden zijn, waaruit de levende wezens worden voort-
gebracht. Daarom heeft St. Augustinus heel terecht de naam 
kiemkrachten gegeven aan al die actieve en passieve krach-
ten, die de princiepen zijn van natuurlijke voortplanting en 
beweging.”

“Deze actieve en passieve krachten kunnen in verschillen-
de orden worden beschouwd. Want op de eerste plaats zijn 
zij, zoals St. Augustinus zegt, voornamelijk en oorspronke-
lijk in het Woord van God als typische ideeën. Op de tweede 
plaats zijn zij in de elementen van de wereld, waar zij hele-
maal in het begin werden voortgebracht als algemene oorza-
ken. Ten derde zijn zij in die dingen, die in de loop van de 
tijd door de algemene oorzaken worden voortgebracht, bij-
voorbeeld in deze plant en in dat dier, als in bijzondere oor-
zaken. Ten vierde zijn zij in het zaad, dat door dieren en plan-
ten wordt verwekt. En dit wordt weer vergeleken met verdere 
bijzondere effecten, zoals de eerste algemene oorzaken met 
de eerste voortgebrachte effecten.”

Het is al even geleden, dat de mensen ontdekt hebben, 
dat het getij het antwoord is van de oceanen op de aantrek-
kingskracht van de maan, of dat het licht en de warmte van 
de zon een beslissende rol spelen in de ontwikkeling van 
alle vormen van fysiek leven. Onze verbeterde waarneming 
heeft de oude opvatting gecorrigeerd, dat de zon uit zichzelf 

de lagere vormen van leven zou voortbrengen; toch maken 
we nog steeds de oude vergissing, dat we de mens onderge-
schikt maken aan zon, maan en sterren. Het is zeker, dat het 
lichaam van de mens, evenals elk ander fysiek wezen, door 
deze hemelse lichamen beïnvloed wordt; maar zij veroorza-
ken de daden van de mens niet en evenmin voorspellen zij 
diens toekomst. Een mens is meer dan een lichaam; de waar-
heid, die hij verwerft en de liefde, welke hij wegschenkt, zijn 
geen dingen die hij ondergaat, maar die hij zelf doet.

De sterrenwichelarij is nog niet gestorven, ook al ge-
niet ze dan geen krachtige gezondheid; zij is door het ta-
lent van de duivel en lichtgelovige lafheid van de mensen 
aan de dood ontsnapt. Met een vals gebaar van barmhartig-
heid praat zij het kwaad van de daden van de mensen goed 
door beschuldigend met de vinger naar de sterren te wij-
zen, terwijl zij weent over de hulpeloosheid van de slacht-
offers van de sterren. De mensen worden van alle verant-
woordelijkheid vrijgesproken, omdat bij hun geboorte 
bepaalde sterren op hen neerzagen. Tegelijkertijd koestert de 
sterrenwichelarij de waarheid, die deze leugen tegenspreekt, 
doordat zij aan iedere mens volledige verdienste, vrijheid 
en verantwoordelijkheid toekent voor zijn goede daden. De 
koek wordt niet alleen gegeten en aanvaard, hij wordt ook 
nooit oudbakken! Feit is, dat er geen onontkoombaar nood-
lot bestaat, waarvoor de mens in hulpeloze onmacht moet 
neerbuigen. Er bestaat geen blinde macht, die de mens naar 
zijn te voren vastgestelde bestemming drijft. Er bestaat geen 
wraakgodin, die de voetstappen van de mens vastlegt en zijn 
beste pogingen om meester te worden over zijn leven tot 
mislukking doemt. 

Er bestaat een goddelijke Voorzienigheid, een goddelijk 
Bestuur dat de mens leidt, maar niet tot zijn ondergang en 
vernietiging; er bestaat een macht groter dan de mens, die 
hem beweegt, maar juist tot een verantwoordelijk meester-
schap over zijn eigen leven.

Ondanks al haar wonderen speelt de stoffelijke wereld 
in het wereldbestuur toch de minste rol en zij speelt die ge-
ringe rol zonder keuze. De stoffelijke dingen handelen als-
of ze verstand hadden, omdat zij werken volgens een orde 
die aan vaste wetten gehoorzaamt; maar het verstand dat uit 
haar daden blijkt komt van buiten de dingen zelf. Zij rich-
ten niemand en niets, zelfs zichzelf niet. Zij worden gericht. 
Zij spelen slechts een bijrol in het drama van het heelal, dat 
het drama van de zaligmaking van de mensen is, Zij kun-
nen onderwijzen noch leren, niet beminnen en niet bemind 
worden. Zij zijn knechten, die geoefend moeten worden, be-
dienden, houthakkers en waterputters; zij moeten gebruikt 
worden in scherpe tegenstelling met engelen en mensen, die 
op straffe van de vernietiging zowel van de natuur als van de 
God van de natuur niet mogen worden gebruikt. Deze stof-
felijke wereld is het lagere, dat bestaat voor het hogere, zon-
der onderbreking, zonder einde of doel. In de fysieke wereld 
zien we de mens als de meester ervan of anders zien we de 
wereld zelf niet eens.

IB237.indd   25 23-7-2008   15:01:54



26   Informatieblad   Nr. 237  september  2008

Geestelijk leven

De denkbeelden over 
seksualiteit en moraal zijn heel 

verschillend en bovendien 
afhankelijk van geografie en tijd. 

Hoe kan de Kerk hier 
eigenlijk een algemene codex 

voor de mensen opstellen?

Voor de Kerk is “seksualiteit” 
een belangrijk thema – maar 
niet op dezelfde manier als 

dat zo typisch is voor de huidige tijd 
en niet zozeer in verband met mo-
rele aspecten. De seksualiteit van de 
mens doortrekt de belangrijkste etap-
pes van de heilsgeschiedenis. In de ge-
schriften van het Oude en het Nieu-
we Testament gaat het steeds weer om 
de vruchtbaarheid van de mens. Al 
Genesis, het scheppingsverhaal van 
de bijbel, behandelt de verhouding 
van man en vrouw. Als God zijn ver-
bond met de mens sluit en met Abra-
ham een man aanstelt, die de stam-
vader van het uitverkoren volk moet 
worden, bezegelt een seksuele daad 
dit verbond: de hoogbejaarde Abra-
ham brengt met de als onvruchtbaar 
geldende Sara een zoon, Isaac, voort, 

de vader van Jacob naar wiens twaalf 
zonen weer de stammen van Israël ge-
noemd zouden worden.

De geschiedenis van het chris-
tendom, het Nieuwe Verbond, be-
gint eveneens met twee vrouwen, die 
zwanger worden en een zoon baren: 
Elisabeth brengt Johannes ter wereld 
en Maria Jezus. Deze groeit op en 
woont dertig jaar in het afgelegen Na-
zareth, tot hij voor een eerst nog klei-
ne kring zijn buitengewone macht be-
wijst en een wonder doet: dat bij de 
bruiloft te Cana, ten slotte een dag 
waarop een vrouw en een man sa-
menkomen. Omdat de H. Schrift een 
verhaal van mensen vertelt, is de sek-
sualiteit er altijd in verweven. Maar 
het seksuele – en dat is tegenwoordig 

anders – staat niet in het middelpunt 
en het wordt ook niet uit het verband 
gerukt en voor zich alleen als een the-
ma of een onderwerp van de beschou-
wing gemaakt.

Wat de morele aspecten van de 
seksualiteit aangaat levert de bij-
bel niet veel op. Zeden en gebruiken 
stemmen overeen met die tijd. 

In het Semitische stadium, vóór 
Israël en staat wordt, is bijvoorbeeld 
de voortplanting van het mannelijk 
nakomelingschap zo belangrijk, dat 
bijvrouwen en tweede vrouwen van-
zelfsprekend zijn. Er zijn duidelijke 
taboes: Als de Farao bemerkt, dat Sara 
die hij bij zich had genomen van-
wege haar schoonheid, de vrouw, en 
niet zoals verondersteld de zuster van 

Abraham is, schrikt hij ontzet terug 
voor zijn plan, Sara bij zich te laten 
brengen. Er zijn ook al eens verhalen 
die niet “geschikt voor alle leeftijden” 
zijn, zoals die van de twee zusters, die 
hun vader Lot dronken maken, om 
zich ’s nachts door hem zwanger te la-
ten maken.

In de tijd van de Joodse staat wer-
den de seksuele normen vaster. “Zo-
iets doet men niet in Israël”, zegt Ta-
mar tegen haar broer Ammon, de 
eerstgeborene van David, als deze 
haar wil benaderen. David zelf had 
pas nog de Chittiet Uria laten doden, 
om diens vrouw Betsabe tot zich te 
nemen. Beide vergrijpen blijven niet 
ongestraft, maar in het verloop van 
de buitengewoon compacte verhalen 
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van het Oude Testament lijken ze bij-
na als bijkomstigheden. Toch zijn de 
wetten die Mozes aan het volk gaf al-
lesbehalve laks. Buitenechtelijke be-
trekkingen, incest en homoseksua-
liteit werden hard bestraft. Maar de 
seksualiteit van de mens als zodanig 
werd niet weggedraaid noch moreel 
gekleineerd.

Ook de erotiek is niet vreemd aan 
de teksten van het Oude Verbond. 
Vrouwen maken zich mooi voor de 
mannen, en de mannen moeten zich 
niet losmaken van hun vrouw. Deu-
teronomium 20, 7 stelt ongehuwden 
vrij van de krijgsdienst, opdat zij hun 
verloofde naar huis kunnen brengen, 
en Deuteronomium 24,5 legt vast, 
dat pas getrouwden niet de oorlog 
moeten intrekken, mar thuis moe-
ten blijven, om hun vrouw te verblij-
den. Belangrijk is, dat seksualiteit in 
het Oude Testament niet uitsluitend 
op de voortplanting gericht is, maar 
als voor de lust bestemde gave van de 
Schepper een eigen waarde heeft.

De verkondiging van Jezus roert 
nauwelijks vragen van de seksualiteit 
aan. Zo opzienbarend als zijn uitspra-
ken over huwelijk en echtscheiding 
zijn, zo spaarzaam zijn zijn verwijzin-
gen nar de seksualiteit van de mens. 
Het klassieke geval van een seksueel 
vergrijp, dat van de echtbreekster, be-
nut Jezus om de laatdunkendheid te 
hekelen van hen, die de vrouw op he-
terdaad betrapt hebben en haar willen 
stenigen. “Wie van u zonder zonde is, 
werpe de eerste steen.” De vrouw zelf 
wordt met korte woorden vrijgelaten: 
“Ga en zondig voortaan niet meer.” 
Ook schijnt Jezus de omgang met tol-
lenaars en prostituees niet geschuwd 
te hebben. Een speciaal woord van Je-
zus tegen hen is in de H. Schrift niet 
overgeleverd.

Paulus, een strenge en wetgetrou-
we jood, gaat in zijn brieven aan de 
christelijke gemeenten nog het ge-
makkelijkst in op vragen over het sek-
suele gedrag. Een centrale gedachte 
is bij hem de nieuwe mens, de door 
Christus tot de vrijheid geroepen ge-
lovige. “Laat u niet opnieuw het juk 
van het knechtschap opleggen”, 
schrijft hij aan de Galaten. Tot dat wat 

de mens tot slavernij kan brengen, re-
kent Paulus steeds ook de zonde en 
meestal voert de ontucht - de onna-
tuurlijke uitoefening van de seksuali-
teit - de door hem vaker opgesomde 
“zondencatalogus” aan. Maar daar-
achter staat ook bij Paulus helemaal 
niet een devaluatie van de geslachts-
kracht. De seksualiteit behoort bij de 
mens, en vóór de begeerten hem “ver-
branden” of tot onzedelijk handelen 
prikkelen, moet hij trouwen: iedere 
man moet zijn vrouw hebben, en ie-
dere vrouw moet haar man hebben. 
De man moet aan zijn vrouw de ver-
schuldigde plicht vervullen, alsook de 
vrouw aan de man (1 Cor. 7, 2). Be-
paald revolutionair voor de toenmali-
ge tijd is, dat Paulus ook de vrouw een 
gelijkgerechtigde aanspraak op echte-
lijk verkeer toewijst. Anders dan in de 
antieke wereld zijn hier het seksuele 
genoegen geen domein voor mannen, 
en vrouwen niet het lustobject van het 
“sterke geslacht”, maar beiden heb-
ben de gelijke rechten en plichten.

Men zou uit de geschriften van het 
Oude en Nieuwe Testament meer epi-
soden, geboden en leerstellingen kun-
nen nemen, om een seksuele moraal 
of een passende zedencodex van het 
Oude en Nieuwe Verbond te ontwer-
pen. Maar het eerste overzicht maakt 
al duidelijk: In vergelijking met de ei-
genlijke inhoud van de Openbaring 
leiden vragen over de seksualiteit een 
schaduwbestaan. De seksualiteit van 
de mens komt voor, het seksuele is 
een thema, te zeer is het met het da-
gelijks leven, de noden en lotgevallen 
van de mensen verbonden. Maar het 
gewicht en het meeslepende, die het 
christendom in de antieke wereld als 
een bom lieten inslaan, bestonden ze-
ker niet uit enkele seksuele normen en 
gedragingen. Dan had het volk Gods 
toch meer te bieden. Al in het Oude 
Testament was het centrale thema het 
geloof, dus iets dat zich in het hoofd 
van de mens afspeelde. Het maakt 
uit kleine Semitische stammen het 
volk van de joden, dat de Egyptena-
ren trotseert en Babylon overleeft. Het 
verlies van het geloof roept de profe-
ten op het toneel. Het geloof in de Va-
der, die voor de mensen en omwille 
van hun heil zijn heerschappij op aar-
de wil vestigen, is onderwerp van de 

preek van Jezus van Nazareth. En het 
geloof in de verrezen Jezus Christus 
wordt dan tot een godsdienstige aard-
beving in het hele gebied van de Mid-
dellandse Zee.

Wanneer de Kerk in vragen over 
de seksualiteit met de huidige tijd in 
conflict schijnt te staan, dan voor-
al, omdat de seksualiteit steeds meer 
uit haar samenhang wordt gerukt, en 
seks als lokmiddel in de werving en 
de media, als genotmiddel en ten slot-
te ook als drug, een eigen leven heeft 
verworven. Dit van alles losstaande le-
ven komt haar vanuit de natuur van 
de mens helemaal niet toe. Het klopt 
wel, dat de denkbeelden over seksu-
aliteit in uiteenlopende culturen en 
op uiteenlopende tijden verschillend 
zijn. Wanneer nu de christelijke seksu-
ele moraal op een omgeving stuit, die 
door een seksualisering en een levens-
sfeer gekenmerkt wordt, die eigenlijk 
niets te maken hebben met de seksua-
liteit van de mens, dan wordt het con-
trast tussen Kerk en wereld duidelijk 
zichtbaar. Wanneer de kerkelijke hou-
ding tegenover de seksualiteit boven-
dien nog door een speciaal begrip van 
het huwelijk wordt gedragen, waarvan 
de maatschappij verregaand afscheid 
genomen heeft, dan komt het zelfs tot 
openlijke breuken, bijvoorbeeld tus-
sen de kerkelijke wetten en de wetten 
van staatswege.

Alvorens deze twee vragen diep-
gaander te behandelen moet nog-
maals geconstateerd worden: Het 
christendom aanvaardt de menselijke 
seksualiteit, het erkent ze als een fac-
tor die onafscheidelijk met het leven 
en de geschiedenis van de mens ver-
bonden is. Maar het maakt haar niet 
los uit haar samenhang en maakt haar 
niet tot een zelfstandig onderwerp van 
de verkondiging van de Ker4k. Maar 
vooral moet duidelijk zijn, dat God 
niet mens geworden is, om bepaalde 
seksuele normen vast te stellen. Ook 
in de Tien Geboden is het zesde ge-
bod het zesde en niet het eerste. Dat 
alleen maar, om de betekenis van de 
hele kwestie nog eens duidelijk te ma-
ken.
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 Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben

Alfonsus Rodriguez

H. Petrus Claver, 
jezuïet, missionaris
9 september

Petrus (Pedro) Claver werd in 
1580 geboren in Catalonië, 
Spanje, als zoon van een een-

voudige en rechtschapen boer, een 
overtuigd christen. In 1593 stierf zijn 
moeder. Kort daarna begon Petrus aan 
zijn theologische studies. De eerste 
beginselen kreeg hij van de geleerde 
bisschop Pedro Jaime van Vich. Deze 
diende hem ook de eerste tonsuur 
toe. Aansluitend studeerde hij aan de 
universiteit van Barcelona, waar hij 
op 7 augustus 1602 om opname in 
de Sociëteit van Jezus vroeg. Het no-
viciaat bracht hij door in Tarragona 
en hij legde  op 8 augustus 1604 zijn 
professie af. Zijn oversten roemden 
zijn intelligentie, zijn meer dan mid-
delmatig vermogen tot oordelen, zijn 
voortreffelijke vroomheid en naasten-
liefde. Zij stuurden hem van 1605 tot 
1608 naar de filosofische studies in 
het college Monte Sion op het eiland 
Mallorca. Daar sloot hij vriendschap 

met de lekenbroeder portier van het 
klooster, de H. Alfonsus Rodriguez, 
die bij hem de geestdrift voor de mis-
sies in Amerika wekte. Op de leeftijd 
van 28 jaar keerde hij naar Tarragona 
terug, sloot zijn theologische studies 
af, ging naar Sevilla, om van daar-
uit op 15 april 1610 naar Amerika te 
reizen. Hij werd naar West-Indië ge-
stuurd, naar de kolonie New Grana-

da. Vanuit Cartagena, waar hij geland 
was, kwam hij naar Santa Fé de Bogo-
tá, nam pas in 1612 zijn studies weer 
op, sloot ze af in 1615 en werd op 19 
maart 1616 tot priester gewijd. Van 
toen af kreeg pater Alonso de San-
dovai, de apostel van de negerslaven, 
hem als helper; hij werkte in het cen-
trum van de slavenhandel eveneens 
op heldhaftige manier als “apostel 
van de negers”. Met heroïsche naas-
tenliefde bracht hij hun geestelijke 
en materiële hulp. Hij was zielzorger 
en missionaris van de heidenen, ver-
zorger van de melaatsen en inzame-
laar van aalmoezen. Zijn geestelijke 
vermogens werden op hoogste post 
niet heel hoog ingeschat. Onbestre-
den echter was hij een van de grootste 
jezuïetenmissionarissen, een flinke en 
solide organisator met een sterke wil, 
zonder vrees en zonder zwakte. Een 
heilige met grenzenloze liefde. Om-
dat er elke maand een schip met on-

geveer 1000 negers voor de verkoop 
als slaven landde, maakte hij zich 
tot hun trooster, helper en bescher-
mer. Hij ontving de ongelukkigen aan 
land, zorgde voor de zieken, troost-
te allen, onderrichtte ze in de nood-
zakelijkste waarheden en doopte de 
bereidwilligen. Tenslotte kan hij met 
het volste recht van ongeveer 300.000 
gedoopte negers spreken, omdat nie-

Aan hen, die aan het zielenheil 
van de naaste werken, geeft 
men gewoonlijk een heel nut-

tige les over de wijze waarop zij hun 
heilige bediening moeten uitoefenen. 

mand zich aan zijn liefde onttrok. Hij 
kan bovendien “apostel van Cartage-
na” genoemd worden, omdat hij aan 
één stuk door werken van naastenlief-
de verrichtte in de hospitalen van de 
stad en in de zielzorg voor de Spaan-
se bevolking werkte, om alles voor al-
len te worden. Sinds 1650 waren zijn 
levenskrachten gebroken, hijzelf half 
verlamd. Overdag oefende hij, onbe-
weeglijk in een stoel in het koor van 
de kerk zittend, het ambt van een 
raadgever en biechtvader. Tenslotte 
trok er een geweldige mensenmenig-
te aan zijn sterfkamer voorbij: man-
nelijke en vrouwelijke religieuzen, de 
bisschop, rijken en armen, slaven en 
kinderen.

Petrus Claver stierf in 1654 en 
werd in 1888 door paus Leo XIII hei-
lig verklaard

Deze les, getrokken uit de schriften 
van den, H. Gregorius de Grote, Hi-
eronymus en Chrysostomus, toont 
ons bovendien, hoe zuiver onze me-
ning bij onze werken zijn moet, met 

welke onthechting en terzijdestel-
ling van zelf, en met welke oprecht-
heid wij God in al ons doen en laten 
moeten zoeken. Wanneer u een werk 
aanvangt, zegt men, waaruit voor uw 
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Welke goede mening 
allen hebben moeten, die 
aan het zielenheil van de 

naaste werken.

naaste een algemeen of bijzonder 
geestelijk voordeel volgen kan, dan 
moet u niet hoofdzakelijk de vrucht 
en de gelukkige uitslag van het werk, 
maar alleen de vervulling van Gods 
heilige wil in het oog hebben. Wan-
neer wij dus biecht horen, preken of 
anderen onderwijzen, dan moeten wij 
ons niet zozeer de bekering, de verbe-
tering en het voordeel van de naaste 
ten doel stellen; maar boven alles en 
op de eerste plaats, dat wij de godde-
lijke wil vervullen in het werk, waar-
toe Hij ons gebruikt, en het zo goed 
mogelijk doen, om Hem welgevallig 
te zijn. Of ons werk nu later gelukt 
of niet, of deze zich bekeert, en gene 
voordeel uit onze prediking trekt, is 
niet onze zaak, maar alleen de zaak 
van God. Ik heb geplant, zegt de apos-
tel Paulus, Apollo heeft besproeid, 
maar God heeft de wasdom gegeven. 
Wij kunnen enkel planten en begie-
ten als een tuinier; maar te bewer-
ken dat de planten groeien -en de bo-
men vruchten dragen, is niet in onze 
macht, dat is Gods werk alleen. De 
goede vruchten van de zielen, dat is, 
haar verzaking aan de zonde, haar be-
kering en verbetering, haar voortgang 
in de deugd, dat alles kan enkel en al-
leen van God komen. Van deze vruch-
ten hangt de verdienste en de vol-
maaktheid van onze werken niet af.

Indien wij altijd met zulk een zui-
vere mening werkten, wat een onge-
stoorde vrede van ziel zouden wij dan 
bij al onze werken smaken! Al werden 
dan ook onze heilige werken niet met 
den gewenste uitslag bekroond, en al 
oogstten wij er de gehoopte vruchten 
niet van, onze rust en vrede zouden 
niet verstoord en onze ijver niet ver-
minderd worden. Want wij hebben 
ons werk niet om de gelukkige uitslag 
ondernomen, maar om Gods wil te 
volbrengen, om onze handelingen zo 
goed en volmaakt mogelijk te verrich-
ten en om God meer en meer te be-
hagen. Maar stelt u zich in uw predi-
king, biecht horen en omgang met uw 
naaste ten doel, om veel vruchten van 
zaligheid te bewerken, is dit uw oog-
merk, uw enig doeleinde, dan zal uw 
ziel ontwijfelbaar in grote onrust en 
ontsteltenis geraken, indien uw doel 
mislukt en u de gewenste vruchten 
niet oogst. Gij zult soms niet alleen 

de vrede van het hart, maar ook het 
geduld verliezen, en u misschien nog 
tot andere uitersten laten vervoeren.

De H. Ignatius verklaart dit door 
een treffende gelijkenis. Weet gij wel, 
zegt hij, hoe wij ons moeten gedra-
gen bij alles wat wij voor het heil van 
de naaste verrichten? Zoals de engel-
bewaarders zich gedragen jegens hen, 
wier bescherming hun door God is 
toevertrouwd. Zij zorgen voor hen zo-
veel in hun vermogen is; zij verdedi-
gen, geleiden en verlichten hen; zij 
sporen hen tot het goede aan, en zijn 

hun daarin behulpzaam. Maken de 
mensen echter een slecht gebruik van 
hun vrije wil, verzetten zij zich tegen 
deze heilige inspraken en opwekking, 
dan treuren de engelbewaarders daar 
niet over, en de gelukzaligheid, die 
zij genieten, wordt daardoor in het 
geringste niet verminderd: zij zeggen 
met de profeet Jeremias: wij hebben 
de stad Babylon willen genezen, zij 
is niet gezond geworden; verlaten wij 
haar. Zo moeten ook wij al het moge-
lijke voor de bekering en verbetering 
van onze naasten doen: maar hebben 
wij trouw onze plicht gedaan, dan 
mogen wij de vrede van het hart niet 
verliezen noch kleinmoedig worden, 
omdat de zieke niet genezen is, of lie-
ver niet genezen wilde worden.

Onze Goddelijke Zaligmaker zei 
tot zijn leerlingen, toen zij van hun 
prediking terugkeerden en zich ver-
heugden, omdat zij wonderen. ver-
richt en de duivels hadden uitgedre-
ven: verheugt u daarom niet, dat de 
geesten aan u onderworpen zijn; maar 
verheugt u, dat uw namen in de he-
mel geschreven staan. Uw tevreden-
heid mag dus niet afhangen van de 
uitslag, hoe gunstig die ook is: wat u 
te doen hebt, is te zorgen dat u werken 

verricht, waarom uw naam in de he-
mel verdient opgeschreven te worden. 
Ga derhalve na, of u de plichten van 
uw staat volkomen vervult, en daarin 
uw troost en vreugde zoekt. Gelukki-
ge uitwerkselen, schitterende bekerin-
gen en andere wonderen staan niet in 
onze macht; en de beloning, die wij 
eens hopen te ontvangen, zal daar-
naar niet afgemeten worden, maar 
wel naar de ijver en volmaaktheid, 
waarmee wij gewerkt hebben, hetzij er 
door ons toedoen velen of weinigen, 
of in ‘t geheel geen tot bekering zijn 
gekomen. De waarheid hiervan blijkt 

het duidelijkst uit het tegenovergestel-
de geval. Want veronderstel dat u de 
gehele wereld door uw prediking en 
uw arbeid bekeerd had, wat zal het u 
baten, indien u uw plichten niet naar 
behoren vervuld en God niet ijverig 
gediend hebt? Wat baat het de mens, 
dat hij de gehele wereld wint, indien 
hij schade lijdt aan zijn ziel? Wees dus 
overtuigd, dat, al zou u ook niemand 
bekeren, uw loon niet minder groot 
zal zijn, indien u slechts getrouw uw 
plicht vervult. Hing ons loon en onze 
tevredenheid af van de gelukkige uit-
slag van onze werken, dan zou de H. 
Apostel Jacobus wel zeer ongelukkig 
geweest zijn, omdat hij, naar men ver-
telt, in heel Spanje slechts acht of ne-
gen mensen bekeerd heeft. Doch die 
ongunstige uitslag van zijn arbeid ver-
minderde zijn verdiensten volstrekt 
niet, en hij was aan God even welge-
vallig als de overige apostelen.
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Meditatie van Abbé Duquesne
(1732-1791) over St. Marcus 8, 1-9.

Aankondigingen
    

België

zat. t/m zon.      6 t/m 7 sept. Rommelmarkt
zat. t/m zon.    13 t/m 14 sept. Rommelmarkt
zaterdag    20 september Dag van de Traditie

 
    België en Nederland  

ma.  t/m zat.    22 t/m 27 sept. Retraite voor heren in Antwerpen 
     (Geestelijke Oefeningen)

   

In die dagen, daar er nog een tal-
rijke menigte was die niets te eten 
had, riep Hij zijn leerlingen en zei 

hun: “Ik heb medelijden met deze me-
nigte, want zij blijven nu al drie dagen 
bij me en zij hebben niets te eten. Als 
ik ze naar huis stuur zonder eten, zul-
len zij onderweg bezwijken.

De kennis van God, eerste grond 
van ons vertrouwen op Hem

Jezus herinnert zijn leerlingen 
eraan, dat het volk Hem al drie dagen 
volgt; Hij weet hoelang wij Hem die-
nen, en de momenten ervan zijn ge-
teld… De goddelijke Verlosser voegt 
eraan toe: Sommigen onder hen ko-
men van ver. Hij telt niet alleen de 
tijd, maar Hij kent ook de verdienste 
van onze diensten; Hij weet alles wat 
het ons gekost heeft om bij Hem te 
komen, de bekoringen waaraan wij 
hebben weerstaan, de obstakel die wij 
hebben overwonnen, de offers die wij 
voor Hem hebben gebracht. Hij heeft 
iedere stap die we gezet hebben, heeft 
Hij gezien en bewaart Hij in zijn her-

innering. O! Wat is het aangenaam 
zo’n meester te dienen, en wat is de 
wereld een andere meester! Maar wij 
vertrouwen op de wereld, en wij heb-
ben op God de Heer slechts een aarze-
lend vertrouwen.

Jezus waarschuwt zijn leerlingen 
dat het volk in uiterste nood is, en dat 

het niets te eten heeft. In welke situ-
atie wij ons bevinden, God ziet ons 
en kent onze noden; Hij kent onze 
ellende en onze behoeftigheid, onze 
verliezen en onze ongelukken, onze 
droefenis en onze moeiten, onze ziek-
ten en onze pijnen, onze beproevin-
gen en onze zwakheid, onze tijdelijke 
en geestelijke behoeften. De mensen 
kennen ze niet, zij kunnen er niet de 
hele omvang van  zien, dikwijls wil-
len zij ze zelfs niet geloven. Waarom 
stellen wij dan altijd  ons vertrouwen 
op de mensen, en niet op God al-
leen, omdat Hij alleen heel de hard-
heid van onze toestand kent? Waarom 
zoeken wij onze troost niet bij Hem? 
Waarom vinden wij haar niet in ons 
vertrouwen zelf, en in deze gedachte 
dat God alles weet en alles ziet?

Jezus wijst zijn apostelen op het 
gevaar dat Hij dit volk naar huis ge-
stuurd zal hebben zonder het te eten 
gegeven te hebben. In het algemeen 
veroorzaakt de toekomst bij ons de 
meeste ongerustheid, de duivel be-
dient zich het meest om ons te ver-
warren en ons te ontmoedigen; maar 
waarom zullen wij ons ongerust ma-
ken over een toekomst die we niet 
kennen? God alleen kent hem, laten 
we de zorg aan Hem over. Niet alleen 
ziet Hij de toekomst, maar Hij ziet 
hem in verband met ons; Hij ziet wat 
ons aan gelukkigs en ongelukkigs kan 
overkomen, en Hij kent het middel 
om van ons te verwijderen wat nade-
lig voor ons kan zijn, om ons te ge-
ven wat voordelig voor ons kan zijn. 
Vestigen wij dus al ons vertrouwen 
op Hem; daardoor zullen wij Hem 
eer brengen en de kalmte vinden. 
Het vertrouwen op God is de luister-
rijkste eredienst die wij Hem kunnen 
brengen en waarop Hij het meest ge-
steld is, en zij is voor ons de betrouw-
baarste bron van geluk, door de vrede 
die zij ons geeft en het goede dat zij 
brengt.
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tridentijnse 
HH. Missen

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Tel:  040/283 45 05    

Fax: 040/284 71 17
zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 

Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, ziekencom-
munies en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Ge!rwen.

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 
18.00 uur Lof met Rozenhoedje. 
Door de week: 
18.30 uur H. Mis

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.  

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag 
v.d. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de 
school-vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            

 De H. Mis, een miskende schat door 
H. Leonardus van Porto Mauritio  

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en medi-

tatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 
 Margaretha-Maria Alacoque     

 €   4,75

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40
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Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:
Pater J. Wegner
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
België:  PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning
Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften 
ter ondersteuning van ons werk zijn 
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciële steun voor het apostolaat 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij 
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor België:
E.H. R. Schmitt
Priorij van het Allerheiligste 
Sacrament
KBC 406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
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Inhoud

Missaal tridentijnse ritus

Het heilig Misoffer
De heilige Communie
Gebeden & oefeningen

Een handzaam boekje met de 
vaste tekst van de H. Mis, uitge-
breid met gebeden en oefenin-
gen.  Om  altijd bij zich te dragen.

€  4,75

Van heilige symbolen
Romano Guardini                                                                           
Nederlandse vertaling: dr. Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van 
dit kleine geschrift uit de pen van 
de bekende cultuurfi losoof Romano 
Guardini. De korte beschouwingen zijn 
inwendige ervaringen in de loop van 
een tiental jaren spontaan ontstaan. Zij 
bewijzen een prachtige dienst aan een-
ieder die, gewend geraakt aan gods-
dienstige uitwendigheden, op zoek gaat 
naar verdieping.

€ 2,50

In Gods Aangezicht
Gebed en meditatie                                                                        
Dom Augustinus Guillerand O. Cart.   

Nederlsandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een 
Kartuizer over het wezen van 
het gebed en de juiste manier van bid-
den. De basisgedachte daarbij is de 
intensieve beschouwing van de liefde 
van God, waar alles uit voortkomt en 
waar alles naar toe streeft.

€ 6,50

EDITORIAL
Vandaag kunnen wij de stellingna-
me van Paus Paulus VI zien als een 
profetie. Hij heeft in de late jaren 
zestig duidelijk gezien welke gevol-
gen het met zich mee brengt als 
men de seksualiteit van de voort-
planting wil scheiden.
Pater Jürgen Wegner

HUMNAE VITAE
Encycliek van Zijne Heiligheid 
Paus Paulus VI over het wuwelijk 
en de geboorteregeling.

HET HUWELIJK CHRISTELIJK BELEVEN
De vraag naar het doel van het 
huwelijk stellen, is de vraag stellen 
naar haar natuur. 
Pater François  Knittel

HET VERGAAN VAN DE HUWELIJKS-
KUISHEID
De invloed van priesters op de 
geboorteregeling onder katholie-
ken in Nederland in de periode 
1935 - 1970

IN BEELD EN GELIJKENIS
‘s Mensen oog. - Het mosterd-
zaadje.
J.P.M. van der Ploeg O.P.

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
Het aandeel van de schepselen 
in het wereldbestuur - De maan 
en de sterren. 

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
De denkbeelden over seksualiteit en moraal 

zijn heel verschillend en bovendien afhanke-

lijk van geografi e en tijd.

Heiligenlevens
H. Petrus Claver

De oefening der christelijke 
volmaaktheid
Welke goede mening allen moeten hebben, 

die aan het zielenheil van de naaste wer-

ken.

Meditatie van Abbé Duquesne
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